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Передмова   
 

Науково-практична конференція на тему: «Проблеми вдосконалення 
приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту 
суб’єктивних цивільних та сімейних прав» присвячена пам’яті професора 
Чингізхана Нуфатовича Азімова. 

Чингізхан Нуфатович Азімов народився 16 грудня 1931 року в м. Казані. 
З 1962 по 1965 рр. навчався в Харківському юридичному інституті, з яким 

і пов’язав у подальшому все своє життя. Пройшов шлях від лаборанта до 
завідувача кафедре цивільного права (1988-1993 рр.).  

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правове 
регулювання службових винаходів науково-дослідних і конструкторських 
організацій», у 1974 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 1981 р. захистив 
докторську дисертацію на тему: «Договірні відносини в галузі науково-
технічного прогресу». 

З 1983 р. – професор кафедри цивільного права, в 1985 р. присвоєно вчене 
звання професора. 

З 1991 р. – академік Академії інженерних наук України, а з 1993 р. – член-
кореспондент Академії правових наук України. 

Сфера наукових інтересів – широке коло цивільно-правових проблем, 
зокрема, промислової власності та науково-технічного прогресу, способів 
забезпечення виконання зобов’язань, захисту цивільних прав фізичних та 
юридичних осіб, спадкове право. 

Опубліковано близько 100 наукових праць, серед яких: «Забезпечення 
виконання зобов’язань» (1975 р.), «Науково-технічна інформація і право» (1978 
р.), «Договори на науково-дослідницькі й конструкторські роботи» (1976 р.), 
«Заставне право» (1993 р.), «Основи патентного права (винахід, корисна модель, 
промисловий зразок, товарний знак)» (1994 р.) та ін. 

Брав участь в підготовці підручника «Радянське цивільне права» (1977, 
1983 рр.). Автори зазначеного підручника стали лауреатами Державної премії 
України. Співавтор і один із редакторів підручника «Цивільне право України: Ч. 
1» (2000 р.). 

Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Білорісі за 
успіхи в науковій роботі та підготовці наукових кадрів, почесний суддя                   
м. Цинциннатті (США). 

У 1995 р. ім’я Ч. Н. Азімова занесено до «Золотої книги української 
юстиції». 

Брав активну участь в законодавчій діяльності. Був членом комісії з 
розробки проектів ЦК і ГК України, членом спеціалізованих вчених рад, членом 
Науково-консультативної Ради при Верховному Суді України та при патентному 
відомстві України. 

Визначений урядовими нагородами, зокрема, медалями «40 років 
Радянської Армії та Військово-Морського флоту» (1958 р.), «Ветеран праці», 
Лауреат Державної премії УРСР (1984 р.). 

Помер Ч. Н. Азімов 10 жовтня 2002 року. 
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16 грудня 2020 року кафедра цивільного права № 1 та кафедра цивіль-
ного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого за підтримки Київського регіонального центру Національної ака-
демії правових наук України і Всеукраїнської громадської організації «Асо-
ціація цивілістів України» проведено науково-практичну конференцію, 
присвячену пам’яті доктора юридичних наук, професора, члена-кореспон-
дента АПрН України Чингізхана Нуфатовича Азімова, в якій прийняли 
участь не тільки викладачі, аспіранти, студенти Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, а й науковці інших юридичних вузів 
України, а також практичні робітники.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практику-
ючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобува-
чів та студентів.
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Яроцький Віталій Леонідович, 
доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри цивільного права № 2 
Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, 
член Науково-консультативної ради 

при Верховному Суді 

РОЛЬ І МІСЦЕ МАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
У МЕХАНІЗМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

1. Фактичні майнові відносини, що виникають у майновій сфері, набувають
значення правовідносин в результаті консолідованого регулятивного впливу всієї 
сукупності нормативних і піднормативних регуляторів, взаємозв’язок  яких 
забезпечує і опосередковує механізм цивільно-правового регулювання майнових 
відносин. Власний погляд на місце правовідносин у системі правового 
регулювання   приватноправової   сфери   одним   із  перших у цивілістиці визначив 
Ю. К. Толстой. Досліджувану категорію він запропонував розглядати  як таку, що 
посідає проміжне становище між суспільними відносинами і нормою права. Така 
позиція підлягає уточненню як така, що уможливлює їх дослідження у відриві від 
конкретного суспільного відношення, правовою формою якого вони є. Тому 
більш виваженою слід визнати позицію  Р. О. Халфіної, котра запропонувала 
розглядати правовідносини і як результат реалізації норми права у значенні  
абстрактної моделі,  і як конкретні суспільні відносини, втілені в правову форму. 

2. Аналіз особливостей майнових правовідносин тісно пов’язаний з
проблемою розгляду їх складної внутрішньої будови з точки зору дослідження 
співвідношення комплексів суб’єктивних прав і обов’язків їх учасників. У теорії 
права йдеться про те, що правовідносини з простою структурою, зміст яких 
становить тільки одне право і кореспондуючий йому обов’язок, трапляються 
вкрай рідко. Здебільшого всі окремі галузеві правовідносини мають складну 
структуру, а їх зміст охоплює кілька категорій суб’єктивних прав і обов’язків. 
«Від правовідносин зі складною структурою в літературі запропоновано 
відрізняти групу правовідносин, що перебувають у певному зв’язку і становлять 
у сукупності деяку цілісність, позбавлену, однак, рис єдиного (одного) 
правовідношення», — зазначає С. С. Алексєєв.  

3. Аналіз змісту та характеру суб’єктивних цивільних прав і обов’язків
учасників більшості цивільних правовідносин свідчить про складність їхньої 
внутрішньої структури. Це обумовлює і складну структуру регулятивних 

механізмів, задіяних для впорядкування майнової сфери, у якій ці
правовідносини виникають і мають подальший розвиток. У зв’язку з цим окремі
правники мотивовано твердять, що «від характеру і змісту суспільних відносин,
які становлять предмет правового регулювання, залежать особливості, характер,
способи та засоби правового регулювання».

4. Правовідносини є основним і визначальним елементом забезпечення
дієвості механізму правового регулювання будь-якого сегмента майнової сфери.
Вони виникають, починаючи з другої стадії механізму цивільно-правового
регулювання і опосередковують його регламентаційний вплив до моменту 
повного здійснення чи припинення суб’єктивних майнових прав і
кореспондуючих їм суб’єктивних майнових обов’язків учасників відповідних
відносин. 

5. Майнові правовідносини опосередковують існування всіх основних
стадій механізму цивільно-правового регулювання майнових відносин. Стадія
здійснення суб’єктивних майнових прав і виконання суб’єктивних майнових
обов’язків учасниками досліджуваних відносин також не підлягає висвітленню у
відриві від категорії «правовідносини», позаяк характеризує їх подальший
нормальний розвиток. Здійснення суб’єктивних майнових прав і виконання
суб’єктивних майнових обов’язків учасниками цих правовідносин являє собою
окрему стадію і одночасно результат регламентаційного впливу механізму
цивільно-правового регулювання. В правовій літературі, однак, висловлена інша
думка з цього питання. «...Самі по собі ні норма, ні правові суспільні відносини,
навіть якщо їх розглядати як основні елементи механізму (правового
регулювання. — В. Я.), діяти не можуть, вони повинні бути самі приведені в дію
якимось механізмом», — завважує Ю. І. Гревцов і на підставі цього
спостереження вводить у правовий вжиток категорію «механізм здійснення
права (правореалізації)», зауважуючи необхідність «розширити і поглибити
проблематику реально функціонуючого механізму здійснення  права».

6. Забезпечуваний впливом розглядуваного механізму хід реалізації
суб’єктивних майнових прав і виконання майнових обов’язків суб’єктами
майнових відносин забезпечується за рахунок регламентаційного впливу
відповідних способів (прийомів) правового регулювання. В правовій літературі
основні з них визначають як дозволи, заборони та зобов’язування, що знаходять
вираз в управоможуючих, забороняючих і зобов’язуючих нормах відповідно. 
Такий склад способів правового регулювання (головних чинників забезпечення
регламентаційного впливу розглядуваного механізму на досліджувані майнові
відносини) у вказаному складі підтримують не всі правники, а деякі не вважають
його вичерпним. Зокрема, В. М. Горшеньов не враховує зобов’язування,
вказуючи на те, що «дозволи і заборони як найбільш загальні способи впливу
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відносин. Власний погляд на місце правовідносин у системі правового 
регулювання приватноправової сфери одним із перших у цивілістиці визначив Ю. 
К. Толстой. Досліджувану категорію він запропонував розглядати  як таку, що 
посідає проміжне становище між суспільними відносинами і нормою права. Така 
позиція підлягає уточненню як така, що уможливлює їх дослідження у відриві від 
конкретного суспільного відношення, правовою формою якого вони є. Тому більш 
виваженою слід визнати позицію  Р. О. Халфіної, котра запропонувала розглядати  
правовідносини і як результат реалізації норми права у значенні  абстрактної 
моделі,  і як конкретні суспільні відносини, втілені в правову форму. 

2. Аналіз особливостей майнових правовідносин тісно пов’язаний з 
проблемою розгляду їх складної внутрішньої будови з точки зору дослідження 
співвідношення комплексів суб’єктивних прав і обов’язків їх учасників. У теорії 
права йдеться про те, що правовідносини з простою структурою, зміст яких 
становить тільки одне право і кореспондуючий йому обов’язок, трапляються 
вкрай рідко. Здебільшого всі окремі галузеві правовідносини мають складну 
структуру, а їх зміст охоплює кілька категорій суб’єктивних прав і обов’язків. 
«Від правовідносин зі складною структурою в літературі запропоновано 
відрізняти групу правовідносин, що перебувають у певному зв’язку і становлять 
у сукупності деяку цілісність, позбавлену, однак, рис єдиного (одного) 
правовідношення», — зазначає С. С. Алексєєв.  

3. Аналіз змісту та характеру суб’єктивних цивільних прав і обов’язків  
учасників більшості цивільних правовідносин свідчить про складність їхньої 
внутрішньої структури. Це обумовлює і складну структуру регулятивних 

механізмів, задіяних для впорядкування майнової сфери, у якій ці 
правовідносини виникають і мають подальший розвиток. У зв’язку з цим окремі 
правники мотивовано твердять, що «від характеру і змісту суспільних відносин, 
які становлять предмет правового регулювання, залежать особливості, характер, 
способи та засоби правового регулювання». 

4. Правовідносини є основним і визначальним елементом забезпечення 
дієвості механізму правового регулювання будь-якого сегмента майнової сфери. 
Вони виникають, починаючи з другої стадії механізму цивільно-правового 
регулювання і опосередковують його регламентаційний вплив до моменту 
повного здійснення чи припинення суб’єктивних майнових прав і 
кореспондуючих їм суб’єктивних майнових обов’язків учасників відповідних 
відносин.  

5. Майнові правовідносини опосередковують існування всіх основних 
стадій механізму цивільно-правового регулювання майнових відносин. Стадія 
здійснення суб’єктивних майнових прав і виконання суб’єктивних майнових 
обов’язків учасниками досліджуваних відносин також не підлягає висвітленню у 
відриві від категорії «правовідносини», позаяк  характеризує їх подальший 
нормальний розвиток. Здійснення суб’єктивних майнових прав і виконання 
суб’єктивних майнових обов’язків учасниками цих правовідносин являє собою 
окрему стадію і одночасно результат регламентаційного впливу механізму 
цивільно-правового регулювання. В правовій літературі, однак, висловлена інша 
думка з цього питання. «...Самі по собі ні норма, ні правові суспільні відносини, 
навіть якщо їх розглядати як основні елементи механізму (правового 
регулювання. — В. Я.), діяти не можуть, вони повинні бути самі приведені в дію 
якимось механізмом», — завважує Ю. І. Гревцов і на підставі цього 
спостереження вводить у правовий вжиток категорію «механізм здійснення 
права (правореалізації)», зауважуючи необхідність «розширити і поглибити 
проблематику реально функціонуючого механізму здійснення  права». 

6. Забезпечуваний впливом розглядуваного механізму хід реалізації 
суб’єктивних майнових прав і виконання майнових обов’язків суб’єктами 
майнових відносин забезпечується за рахунок регламентаційного впливу 
відповідних способів (прийомів) правового регулювання. В правовій літературі 
основні з них  визначають як дозволи, заборони та зобов’язування, що знаходять 
вираз в управоможуючих, забороняючих і зобов’язуючих нормах відповідно. 
Такий склад способів правового регулювання (головних чинників забезпечення 
регламентаційного впливу розглядуваного механізму на досліджувані майнові 
відносини) у вказаному складі підтримують не всі правники, а деякі не вважають 
його вичерпним. Зокрема, В. М. Горшеньов не враховує зобов’язування, 
вказуючи на те, що «дозволи і заборони як найбільш загальні способи впливу 
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права на суспільні відносини характеризують зовнішні чинники механізму 
правового регулювання, тобто своєрідні способи організації волі суб’єктів 
відносин, для досягнення певного правового ефекту». Н. Н. Рибушкін, навпаки, 
вважає, що відома «тріада» підлягає доповненню такими способами правового 
регулювання, як уповноважування, розпорядження, обмеження, закріплення, 
рекомендації, заохочення і заходи державного примусу. Застосування окремих з 
них для впорядкування приватноправової сфери взагалі й в механізмі правового 
регулювання досліджуваних відносин зокрема слід визнати доцільним. 
Наприклад, в приватноправовій сфері широко застосовуються  заохочення, 
можливість застосування яких, поряд із відповідальністю, визначена 
положеннями ч. 3 ст. 14 ЦК України. 

7. Питання визначення місця та сфери застосування заходів державного 
примусу як різновиду способів (прийомів) цивільно-правового регулювання у 
досліджуваному механізмі є дискусійним. Зокрема, дискусійним є питання чи 
підлягають заходи державного примусу віднесенню до регулятивної, чи можуть 
бути віднесені виключно до охоронної сфери правового впливу на суспільні 
відносини. Способи правового регулювання, як зазначав В. М. Горшеньов, «є 
одним із спонукальних чинників у механізмі правового регулювання, що 
забезпечують нормативність права в упорядкованості суспільних відносин». 
Саме вони є тими «важелями», які через механізми правовстановлення, 
правореалізації, правопередачі та правозахисту забезпечують належну 
направленість фактичної поведінки суб’єктів досліджуваних правовідносин і її 
відповідність ідеальним моделям, визначеним змістом норм права і (або) 
положеннями відповідних актів саморегулювання. Якщо ж їх фактична 
поведінка характеризується невідповідністю цим моделям і призводить до 
порушення суб’єктивних прав та законних інтересів контрагентів, виникає 
потреба у застосуванні права. 

8. Застосування права як окрема, відособлена стадія механізму правового 
регулювання майнових відносин також може розглядатися лише умоглядно. 
Акти застосування права мають місце як у ході встановлення, так і при 
подальшому розвитку розглядуваних правовідносин. Правники пропонують 
розглядати стадію застосування права як таку, що має факультативний характер, 
очевидно, беручи до уваги тільки її функціональний зв’язок з охоронними 
правовідносинами. Водночас у літературі зазначається, що акти застосування 
права, прийняття яких опосередковує цю стадію досліджуваного механізму, в 
ході виникнення і розвитку не тільки охоронних, але і регулятивних 
правовідносин мають велике значення. «Акти застосування права становлять 
владні дії компетентних органів, що забезпечують виникнення правовідносин, 
які втілюють вимоги норм права в життя, гарантують здійснення прав і 

обов’язків». Акти застосування права у відповідних випадках можуть бути  
однією з передумов як виникнення, так і припинення регулятивних 
правовідносин. Застосування права як стадія досліджуваного механізму 
реалізується також в межах охоронних правовідносин. У цьому разі його дія 
опосередковується прийняттям уповноваженим державним органом 
відповідного акта застосування права в межах його компетенції. 
 

Борисова Валентина Іванівна, 
професор, завідувач кафедри цивільного права № 1 

Національного юридичного університету 
 імені Ярослава Мудрого, 

 член-кореспондент НАПрНУ, 
заслужений працівник освіти України 

 
 

ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Юридична особа, як особлива правова реальність, існує остільки, оскільки 
вона діє, живе, тобто функціонує. Звідси функції юридичної особи можна 
визначити як основні напрямки її діяльності, спрямовані на підтримку і 
збереження цього єдиного організму.  

У науці цивільного права усталеною є точка зору, що інститут юридичної 
особи виконує кілька функцій, а саме оформляє, здійснює і захищає колективні 
інтереси засновників (учасників); об’єднує капітал засновників; управляє 
капіталом на приватних засадах; зменшує підприємницький ризик тощо. Таким 
чином, більшість вчених, вирішуючи питання про функції юридичної особи, 
виходять з теорії І. Покровського, який вважав, що юридична особа - це похідна 
особистість, в якій індивідуальна особистість (людина - В. Б. ) знаходить своє 
природне продовження і доповнення. Вважаємо, що з цим слід погодитися, 
оскільки саме теорія "похідною особистості" дозволяє визначити місце 
юридичної особи в системі наукового інструментарію. На сьогодні це питання 
все ще залишається дискусійним, оскільки одні юристи вважають, що юридична 
особа - це суто цивільно-правова категорія, створена для задоволення реальних 
потреб майнового цивільного обороту, інші ж, що це загальноправова категорія. 

Тим часом "колективно-майнова" концепція, яку в сучасних умовах 
проводить законодавець, а юридична особа може бути створена шляхом 
об'єднання осіб та (або) майна (ч.1 ст.81 ЦК України), безумовно, сприяє 
існуванню юридичних осіб в різних формах і видах. Однак це істотно 
відбивається на тих функціях, які вони виконують. Так, створення юридичних 
осіб у формі товариств, в тому числі і товариств однієї особи, а також у формі 
установ неминуче тягне за собою певні труднощі у виявленні функцій, які були б 
в однаковій мірі властиві всім юридичним особам приватного права. Крім того, 
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права на суспільні відносини характеризують зовнішні чинники механізму 
правового регулювання, тобто своєрідні способи організації волі суб’єктів 
відносин, для досягнення певного правового ефекту». Н. Н. Рибушкін, навпаки, 
вважає, що відома «тріада» підлягає доповненню такими способами правового 
регулювання, як уповноважування, розпорядження, обмеження, закріплення, 
рекомендації, заохочення і заходи державного примусу. Застосування окремих з 
них для впорядкування приватноправової сфери взагалі й в механізмі правового 
регулювання досліджуваних відносин зокрема слід визнати доцільним. 
Наприклад, в приватноправовій сфері широко застосовуються  заохочення, 
можливість застосування яких, поряд із відповідальністю, визначена 
положеннями ч. 3 ст. 14 ЦК України. 

7. Питання визначення місця та сфери застосування заходів державного 
примусу як різновиду способів (прийомів) цивільно-правового регулювання у 
досліджуваному механізмі є дискусійним. Зокрема, дискусійним є питання чи 
підлягають заходи державного примусу віднесенню до регулятивної, чи можуть 
бути віднесені виключно до охоронної сфери правового впливу на суспільні 
відносини. Способи правового регулювання, як зазначав В. М. Горшеньов, «є 
одним із спонукальних чинників у механізмі правового регулювання, що 
забезпечують нормативність права в упорядкованості суспільних відносин». 
Саме вони є тими «важелями», які через механізми правовстановлення, 
правореалізації, правопередачі та правозахисту забезпечують належну 
направленість фактичної поведінки суб’єктів досліджуваних правовідносин і її 
відповідність ідеальним моделям, визначеним змістом норм права і (або) 
положеннями відповідних актів саморегулювання. Якщо ж їх фактична 
поведінка характеризується невідповідністю цим моделям і призводить до 
порушення суб’єктивних прав та законних інтересів контрагентів, виникає 
потреба у застосуванні права. 

8. Застосування права як окрема, відособлена стадія механізму правового 
регулювання майнових відносин також може розглядатися лише умоглядно. 
Акти застосування права мають місце як у ході встановлення, так і при 
подальшому розвитку розглядуваних правовідносин. Правники пропонують 
розглядати стадію застосування права як таку, що має факультативний характер, 
очевидно, беручи до уваги тільки її функціональний зв’язок з охоронними 
правовідносинами. Водночас у літературі зазначається, що акти застосування 
права, прийняття яких опосередковує цю стадію досліджуваного механізму, в 
ході виникнення і розвитку не тільки охоронних, але і регулятивних 
правовідносин мають велике значення. «Акти застосування права становлять 
владні дії компетентних органів, що забезпечують виникнення правовідносин, 
які втілюють вимоги норм права в життя, гарантують здійснення прав і 

обов’язків». Акти застосування права у відповідних випадках можуть бути  
однією з передумов як виникнення, так і припинення регулятивних 
правовідносин. Застосування права як стадія досліджуваного механізму 
реалізується також в межах охоронних правовідносин. У цьому разі його дія 
опосередковується прийняттям уповноваженим державним органом 
відповідного акта застосування права в межах його компетенції. 
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ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
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Юридична особа, як особлива правова реальність, існує остільки, оскільки 
вона діє, живе, тобто функціонує. Звідси функції юридичної особи можна 
визначити як основні напрямки її діяльності, спрямовані на підтримку і 
збереження цього єдиного організму.  

У науці цивільного права усталеною є точка зору, що інститут юридичної 
особи виконує кілька функцій, а саме оформляє, здійснює і захищає колективні 
інтереси засновників (учасників); об’єднує капітал засновників; управляє 
капіталом на приватних засадах; зменшує підприємницький ризик тощо. Таким 
чином, більшість вчених, вирішуючи питання про функції юридичної особи, 
виходять з теорії І. Покровського, який вважав, що юридична особа - це похідна 
особистість, в якій індивідуальна особистість (людина - В. Б. ) знаходить своє 
природне продовження і доповнення. Вважаємо, що з цим слід погодитися, 
оскільки саме теорія "похідною особистості" дозволяє визначити місце 
юридичної особи в системі наукового інструментарію. На сьогодні це питання 
все ще залишається дискусійним, оскільки одні юристи вважають, що юридична 
особа - це суто цивільно-правова категорія, створена для задоволення реальних 
потреб майнового цивільного обороту, інші ж, що це загальноправова категорія. 

Тим часом "колективно-майнова" концепція, яку в сучасних умовах 
проводить законодавець, а юридична особа може бути створена шляхом 
об'єднання осіб та (або) майна (ч.1 ст.81 ЦК України), безумовно, сприяє 
існуванню юридичних осіб в різних формах і видах. Однак це істотно 
відбивається на тих функціях, які вони виконують. Так, створення юридичних 
осіб у формі товариств, в тому числі і товариств однієї особи, а також у формі 
установ неминуче тягне за собою певні труднощі у виявленні функцій, які були б 
в однаковій мірі властиві всім юридичним особам приватного права. Крім того, 
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якщо погодитися з вищевикладеною концепцією, то учасники всіх юридичних 
осіб повинні знаходитися в певних відносинах один з одним, але як бути тоді з 
товариством однієї особи, або з тим, що засновником установи також може бути 
одна особа?  

Не можна беззастережно погодитися і з тим, що юридична особа 
оформляє, здійснює і захищає колективні інтереси засновників (учасників) 
юридичної особи, оскільки це фактично перетворює юридичну особу в 
представника засновників (учасників) і зводить нанівець існування юридичних 
осіб як самостійних центрів правової реальності. Вважаємо, що зазначена 
функція зберігається тільки для юридичних осіб корпоративного типу.  

Що ж стосується функції обмеження майнового ризику учасника сумою 
внеску в капітал юридичних осіб (підприємницького ризику) з посиланням на те, 
що саме цій функції відповідає така ознака юридичної особи як самостійна і 
виключно майнова відповідальність юридичної особи за своїми зобов'язаннями, 
то слід зазначити наступне. На перший погляд дійсно складається враження, що 
ця функція властива особі, але, по-перше, безумовно, не всім її формам, а тільки 
таким як акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю, а, 
по-друге, і це найголовніше, навряд чи можна стверджувати, що навіть для 
останніх це визначає один з основних напрямів їх діяльності.  

Юридична особа – суб’єкт цивільних відносин, який відповідно до 
чинного законодавства визнається організацією, що створена шляхом об’єднання 
осіб та/або майна, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, тобто 
може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести 
цивільні обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.  

Таким чином, у вітчизняній доктрині цивільного права знайшла своє 
закріплення ознака організаційної єдності юридичної особи як необхідної умови, 
що дає можливість волю засновників перетворити на волю юридичної особи, яка 
виступає як єдине ціле. Надалі зазначена ознака знаходить свій вираз у чіткій 
внутрішній структурі юридичної особи, у конкретному підпорядкуванні органів 
управління, в регламентації відносин між структурними її підрозділами.  

Хоча в легальному визначенні юридичної особи не вказується на таку 
ознаку, як відокремленість майна, дефініція містить ознаки, що характеризують 
шлях виникнення юридичної особи – об’єднання осіб та майна, або об’єднання 
(виділення) тільки майна. Таким чином, йдеться про обов’язковість 
відокремлення майна для створення нового суб’єкта права, хоча це може 
відбуватися і одночасно з об’єднанням осіб (фізичних, юридичних тощо).  

Практичне значення майнової відокремленості юридичної особи полягає в 
тому, по-перше, що юридична особа стає суб'єктом права, а це дозволяє їй 
виступати в цивільному обороті; по-друге, це тягне за собою розподіл 
відповідальності засновників і юридичної особи за своїми зобов'язаннями.  

Однією з ознак юридичної особи є і ознака її самостійної відповідальності. 
Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним 
їй майном. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за 
зобов'язаннями останньої, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її 
учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами 

та законом. Втім, особи, що створюють юридичну особу, несуть солідарну 
відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної реєстрації. 
Однак юридична особа буде відповідати за зобов'язаннями її учасників 
(засновників), що пов'язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення 
їхніх дій відповідним органом юридичної особи (ст. 96 Цивільного кодексу 
України – далі ЦКУ). 

Слід зазначити, що в доктрині існує точка зору, що юридична особа - це 
персоніфікована відповідальність суб'єкта, який спеціально створений для цієї 
мети. При цьому самостійна юридична відповідальність - головна і основна 
ознака юридичної особи. Всі інші ознаки підкоряються єдиній ідеї - покладенню 
відповідальності на юридичну особу, а не на її засновників. Вважаємо, що 
беззастережно з цим важко погодитись, оскільки такий підхід не враховує, що 
юридична особа - це тільки правова форма, яка обіймає різні види і 
організаційно-правові форми, які сконструйовані таким чином, щоб можна було 
б у випадках, передбачених законом, компенсувати майнові збитки, котрі 
заподіяні кредиторам юридичної особи, за рахунок майна учасників, наприклад, 
в товаристві з додатковою відповідальністю. А якщо є винятки, то не можна 
стверджувати, що самостійна відповідальність юридичної особи - вирішальна 
ознака юридичної особи.  

В сучасних умовах проблема цивільно-правової відповідальності 
юридичної особи, як і раніше, залишається однією з актуальних проблем 
цивільного права, а серед питань, які і сьогодні викликають дискусію і є 
найбільш складними для її вирішення, – питання вини юридичної особи.  

Аналіз положень Концепції оновлення Цивільного кодексу України            
[1, с. 9-10] (далі – Концепція) свідчить, що проблемі відповідальності юридичних 
осіб в ній теж не приділено достатньої уваги, хоча окремі пропозиції 
безпосередньо стосуються і юридичних осіб. Зокрема, це пропозиції закріплення 
у ЦКУ вичерпного переліку організаційно-правових форм юридичних осіб, 
об’єктивація загальних положень щодо усіх форм юридичних осіб, а саме 
повернення до ЦКУ загальних положень про товариства з обмеженою 
відповідальністю з зазначенням про наявність спеціального їх регулювання у 
Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 
уточнення змісту підрозділу ЦКУ про участь держави, Автономної Республіки 
Крим та територіальних громад у цивільних відносинах тощо.  

В Концепції наголошується, що у ЦКУ повинні міститися основні 
положення про відповідальність менеджменту1 товариства2 перед його 
учасниками. Вважаємо, що це слушна пропозиція, оскільки сучасне 
законодавство, зокрема Кодекс України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) 
[2], який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності 
боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення 
                                                 
1 Менеджмент (англ. management - управління, керівництво, адміністрування, дирекція, 
вміння розпоряджатися, володіти, управляти.URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%
B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82  
2 Таким чином, розробники Концепції зайвий раз підкреслюють спрямування на відмову при 
оновленні ЦКУ від архаїчних конструкцій юридичних осіб, передусім підприємств. 
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якщо погодитися з вищевикладеною концепцією, то учасники всіх юридичних 
осіб повинні знаходитися в певних відносинах один з одним, але як бути тоді з 
товариством однієї особи, або з тим, що засновником установи також може бути 
одна особа?  

Не можна беззастережно погодитися і з тим, що юридична особа 
оформляє, здійснює і захищає колективні інтереси засновників (учасників) 
юридичної особи, оскільки це фактично перетворює юридичну особу в 
представника засновників (учасників) і зводить нанівець існування юридичних 
осіб як самостійних центрів правової реальності. Вважаємо, що зазначена 
функція зберігається тільки для юридичних осіб корпоративного типу.  

Що ж стосується функції обмеження майнового ризику учасника сумою 
внеску в капітал юридичних осіб (підприємницького ризику) з посиланням на те, 
що саме цій функції відповідає така ознака юридичної особи як самостійна і 
виключно майнова відповідальність юридичної особи за своїми зобов'язаннями, 
то слід зазначити наступне. На перший погляд дійсно складається враження, що 
ця функція властива особі, але, по-перше, безумовно, не всім її формам, а тільки 
таким як акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю, а, 
по-друге, і це найголовніше, навряд чи можна стверджувати, що навіть для 
останніх це визначає один з основних напрямів їх діяльності.  

Юридична особа – суб’єкт цивільних відносин, який відповідно до 
чинного законодавства визнається організацією, що створена шляхом об’єднання 
осіб та/або майна, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, тобто 
може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести 
цивільні обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.  

Таким чином, у вітчизняній доктрині цивільного права знайшла своє 
закріплення ознака організаційної єдності юридичної особи як необхідної умови, 
що дає можливість волю засновників перетворити на волю юридичної особи, яка 
виступає як єдине ціле. Надалі зазначена ознака знаходить свій вираз у чіткій 
внутрішній структурі юридичної особи, у конкретному підпорядкуванні органів 
управління, в регламентації відносин між структурними її підрозділами.  

Хоча в легальному визначенні юридичної особи не вказується на таку 
ознаку, як відокремленість майна, дефініція містить ознаки, що характеризують 
шлях виникнення юридичної особи – об’єднання осіб та майна, або об’єднання 
(виділення) тільки майна. Таким чином, йдеться про обов’язковість 
відокремлення майна для створення нового суб’єкта права, хоча це може 
відбуватися і одночасно з об’єднанням осіб (фізичних, юридичних тощо).  

Практичне значення майнової відокремленості юридичної особи полягає в 
тому, по-перше, що юридична особа стає суб'єктом права, а це дозволяє їй 
виступати в цивільному обороті; по-друге, це тягне за собою розподіл 
відповідальності засновників і юридичної особи за своїми зобов'язаннями.  

Однією з ознак юридичної особи є і ознака її самостійної відповідальності. 
Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним 
їй майном. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за 
зобов'язаннями останньої, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її 
учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами 

та законом. Втім, особи, що створюють юридичну особу, несуть солідарну 
відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної реєстрації. 
Однак юридична особа буде відповідати за зобов'язаннями її учасників 
(засновників), що пов'язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення 
їхніх дій відповідним органом юридичної особи (ст. 96 Цивільного кодексу 
України – далі ЦКУ). 

Слід зазначити, що в доктрині існує точка зору, що юридична особа - це 
персоніфікована відповідальність суб'єкта, який спеціально створений для цієї 
мети. При цьому самостійна юридична відповідальність - головна і основна 
ознака юридичної особи. Всі інші ознаки підкоряються єдиній ідеї - покладенню 
відповідальності на юридичну особу, а не на її засновників. Вважаємо, що 
беззастережно з цим важко погодитись, оскільки такий підхід не враховує, що 
юридична особа - це тільки правова форма, яка обіймає різні види і 
організаційно-правові форми, які сконструйовані таким чином, щоб можна було 
б у випадках, передбачених законом, компенсувати майнові збитки, котрі 
заподіяні кредиторам юридичної особи, за рахунок майна учасників, наприклад, 
в товаристві з додатковою відповідальністю. А якщо є винятки, то не можна 
стверджувати, що самостійна відповідальність юридичної особи - вирішальна 
ознака юридичної особи.  

В сучасних умовах проблема цивільно-правової відповідальності 
юридичної особи, як і раніше, залишається однією з актуальних проблем 
цивільного права, а серед питань, які і сьогодні викликають дискусію і є 
найбільш складними для її вирішення, – питання вини юридичної особи.  

Аналіз положень Концепції оновлення Цивільного кодексу України            
[1, с. 9-10] (далі – Концепція) свідчить, що проблемі відповідальності юридичних 
осіб в ній теж не приділено достатньої уваги, хоча окремі пропозиції 
безпосередньо стосуються і юридичних осіб. Зокрема, це пропозиції закріплення 
у ЦКУ вичерпного переліку організаційно-правових форм юридичних осіб, 
об’єктивація загальних положень щодо усіх форм юридичних осіб, а саме 
повернення до ЦКУ загальних положень про товариства з обмеженою 
відповідальністю з зазначенням про наявність спеціального їх регулювання у 
Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 
уточнення змісту підрозділу ЦКУ про участь держави, Автономної Республіки 
Крим та територіальних громад у цивільних відносинах тощо.  

В Концепції наголошується, що у ЦКУ повинні міститися основні 
положення про відповідальність менеджменту1 товариства2 перед його 
учасниками. Вважаємо, що це слушна пропозиція, оскільки сучасне 
законодавство, зокрема Кодекс України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) 
[2], який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності 
боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення 
                                                 
1 Менеджмент (англ. management - управління, керівництво, адміністрування, дирекція, 
вміння розпоряджатися, володіти, управляти.URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%
B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82  
2 Таким чином, розробники Концепції зайвий раз підкреслюють спрямування на відмову при 
оновленні ЦКУ від архаїчних конструкцій юридичних осіб, передусім підприємств. 
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вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, 
передбачає притягнення до відповідальності керівника боржника – юридичної 
особи, неспроможної виконати свої грошові зобов’язання, строк виконання яких 
настав.  

Так, боржник зобов’язаний у місячний строк звернутися до господарського 
суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення 
вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання його 
грошових зобов’язань в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза 
неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених Кодексом (абз. 2 п. 6 
ст. 34). Якщо ж керівник боржника допустить порушення цих вимог, він буде 
нести солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання 
порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду 
господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення 
такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є 
підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи 
(абз.2 п.6 ст. 34 Кодексу).  

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, 
акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають 
право давати обов’язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином 
визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної 
особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена 
субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями (абз. 2 п.2 ст. 61 Кодексу). 

Таким чином, підхід, застосований в Кодексі України з процедур 
банкрутства, зайвий раз підкреслює важливість визначення структури органів 
управління юридичною особою і конкретних осіб, що визначають напрямки її 
діяльності та наділені правом прийняття конкретних рішень. У зв'язку з цим 
необхідно при конструюванні інституту відповідальності юридичної особи 
враховувати існуючу діалектику внутрішніх взаємозв'язків і взаємовпливу 
певних компонентів юридичної особи як суб’єкта права. Орган юридичної особи 
- це правова конструкція, що створюється з метою надання можливості 
сформувати і виразити волю юридичної особи, а за правовою природою - це 
інституціонально-функціональний її представник.  

Разом із тим залучення до цивільно-правової відповідальності юридичної 
особи не повинно автоматично тягти за собою залучення до відповідальності 
керівника або іншого члена органу управління. Це повинно відбуватися тільки в 
тому випадку, якщо буде встановлено в їх діях усі умови цивільно-правової 
відповідальності. 
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МІСЦЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
 
У період рекодифікації цивільного законодавства знову постає питання про 

місце корпоративних правовідносин у системі права України. Однією з 
поширених точок зору є та, представники якої відносять їх до галузі цивільного 
права. Разом з тим, серед прихильників такого підходу також немає 
одностайності. Існуючі точки зору умовно можна поділити на декілька груп. 
Одні вчені вважають, що корпоративні правовідносини становлять окрему 
підгалузь цивільного права, інші – виходять з того, що це лише цивільно-
правовий інститут. Частина дослідників стверджує, що корпоративні 
правовідносини є лише умовним терміном, який використовується для 
позначення сукупності непов’язаних між собою майнових та особистих 
немайнових цивільних правовідносин. 

Аналіз наведених точок зору дозволяє зробити ряд наступних умовиводів. 
I 

Підстава для певного висновку 1. Інститут права – це система норм, яка 
впорядковує не всю сукупність якісно однорідних суспільних відносин, а різні 
сторони одного або вузької групи типових суспільних відносин [1, с. 22–31; 
2, с. 398–399]. 

Підстава для певного висновку 2. Корпоративні відносини це не лише не 
одне єдине правовідношення, але, у сукупності своїй, можуть бути віднесені й до 
вузької групи типових суспільних відносин. Адже цим поняттям охоплюються 
регулятивні та охоронні правовідносини, майнові та немайнові тощо. Вони 
мають різний об’єкт, наприклад, участь, інформація про діяльність товариства, 
майнове право на отримання дивідендів, право на акцію тощо. Кожна з груп цих 
правовідносин має своє коло юридичних фактів. 

Умовивід. Таким чином, якщо інститут права це система норм, яка 
впорядковує одне або вузьку групу типових суспільних відносин, а корпоративні 
відносини виходять за межі вузької групи типових відносин, то система норм, 
яка їх впорядковує, виходить за межі інституту права. 

II 
Підстава для певного висновку 1. Підгалузь права відрізняється від 

інституту насамперед масштабом предмета правового регулювання [1, с. 22–31]. 
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вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, 
передбачає притягнення до відповідальності керівника боржника – юридичної 
особи, неспроможної виконати свої грошові зобов’язання, строк виконання яких 
настав.  

Так, боржник зобов’язаний у місячний строк звернутися до господарського 
суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення 
вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання його 
грошових зобов’язань в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза 
неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених Кодексом (абз. 2 п. 6 
ст. 34). Якщо ж керівник боржника допустить порушення цих вимог, він буде 
нести солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання 
порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду 
господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення 
такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є 
підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи 
(абз.2 п.6 ст. 34 Кодексу).  

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, 
акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають 
право давати обов’язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином 
визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної 
особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена 
субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями (абз. 2 п.2 ст. 61 Кодексу). 

Таким чином, підхід, застосований в Кодексі України з процедур 
банкрутства, зайвий раз підкреслює важливість визначення структури органів 
управління юридичною особою і конкретних осіб, що визначають напрямки її 
діяльності та наділені правом прийняття конкретних рішень. У зв'язку з цим 
необхідно при конструюванні інституту відповідальності юридичної особи 
враховувати існуючу діалектику внутрішніх взаємозв'язків і взаємовпливу 
певних компонентів юридичної особи як суб’єкта права. Орган юридичної особи 
- це правова конструкція, що створюється з метою надання можливості 
сформувати і виразити волю юридичної особи, а за правовою природою - це 
інституціонально-функціональний її представник.  

Разом із тим залучення до цивільно-правової відповідальності юридичної 
особи не повинно автоматично тягти за собою залучення до відповідальності 
керівника або іншого члена органу управління. Це повинно відбуватися тільки в 
тому випадку, якщо буде встановлено в їх діях усі умови цивільно-правової 
відповідальності. 
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У період рекодифікації цивільного законодавства знову постає питання про 

місце корпоративних правовідносин у системі права України. Однією з 
поширених точок зору є та, представники якої відносять їх до галузі цивільного 
права. Разом з тим, серед прихильників такого підходу також немає 
одностайності. Існуючі точки зору умовно можна поділити на декілька груп. 
Одні вчені вважають, що корпоративні правовідносини становлять окрему 
підгалузь цивільного права, інші – виходять з того, що це лише цивільно-
правовий інститут. Частина дослідників стверджує, що корпоративні 
правовідносини є лише умовним терміном, який використовується для 
позначення сукупності непов’язаних між собою майнових та особистих 
немайнових цивільних правовідносин. 

Аналіз наведених точок зору дозволяє зробити ряд наступних умовиводів. 
I 

Підстава для певного висновку 1. Інститут права – це система норм, яка 
впорядковує не всю сукупність якісно однорідних суспільних відносин, а різні 
сторони одного або вузької групи типових суспільних відносин [1, с. 22–31; 
2, с. 398–399]. 

Підстава для певного висновку 2. Корпоративні відносини це не лише не 
одне єдине правовідношення, але, у сукупності своїй, можуть бути віднесені й до 
вузької групи типових суспільних відносин. Адже цим поняттям охоплюються 
регулятивні та охоронні правовідносини, майнові та немайнові тощо. Вони 
мають різний об’єкт, наприклад, участь, інформація про діяльність товариства, 
майнове право на отримання дивідендів, право на акцію тощо. Кожна з груп цих 
правовідносин має своє коло юридичних фактів. 

Умовивід. Таким чином, якщо інститут права це система норм, яка 
впорядковує одне або вузьку групу типових суспільних відносин, а корпоративні 
відносини виходять за межі вузької групи типових відносин, то система норм, 
яка їх впорядковує, виходить за межі інституту права. 

II 
Підстава для певного висновку 1. Підгалузь права відрізняється від 

інституту насамперед масштабом предмета правового регулювання [1, с. 22–31]. 
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Її призначення – регулювати окремі масиви суспільних відносин, що 
характеризуються своєю специфікою та відомою родовою відособленістю 
[3, с. 351]. Отже, підгалузь – це сукупність норм [4, с. 50] (інститутів) [5, с. 432–
433], що регулює певну групу однорідних відносин різних видів. Для неї 
характерною є висока ступінь спеціалізації та диференціації тих відносин, які 
регулюються [6, с. 154–156; 7, с. 28–32]. 

Підстава для певного висновку 2. Корпоративні – це правовідносини, що 
виникають у зв’язку з діяльністю учасників корпорації [8, с. 115] між самими 
учасниками та між учасниками і створеною ними юридичною особою [9, с. 159]. 
Їх специфіка проявляється у суб’єктному складі, що вказує на родову 
відособленість від інших цивільних правовідносин. Висока ступінь спеціалізації 
проявляється у тому, що вони виникають у зв’язку із створенням юридичних 
осіб та участю в їх діяльності [10, с. 7]. Їх можна поділити на регулятивні та 
охоронні, залежно від об’єкта виділяють немайнові, майнові, особисті 
немайнові. Спрямування права дозволяє розрізняти право скликання зборів, 
участі в загальних зборах, контролю учасників за діяльністю корпорації й 
одержання інформації про її діяльність, на одержання дивідендів тощо. Отже, 
спостерігається висока диференціація корпоративних правовідносин. 

Умовивід. Таким чином, якщо підгалузь права – це сукупність інститутів, 
що регулює певну групу відносин, які мають високу ступінь спеціалізації та 
диференціації, а корпоративні відносини мають таку спеціалізацію та 
диференціацію, то очевидно, що сукупність норм корпоративного права є 
окремою підгалуззю цивільного права. 

III 
Підстава для певного висновку 1. Умовний термін зазвичай 

використовується для позначення сукупності непов’язаних між собою цивільних 
правовідносин. 

Підстава для певного висновку 2. Терміном «корпоративні 
правовідносини» позначені правовідносини, які пов’язані з діяльністю учасників 
корпорації. Більше того, майнові та немайнові корпоративні відносини пов’язані 
між собою правом участі учасника в управлінні корпорацією. 

Умовивід. Таким чином, якщо умовним терміном позначається сукупність 
непов’язаних між собою цивільних правовідносин, а корпоративні 
правовідносини пов’язані між собою діяльністю учасників корпорації та правом 
участі в управлінні, то корпоративне право є дійсним терміном. 

* 
Виходячи з наведеного корпоративне право варто визнати підгалуззю 

цивільного права, оскільки: 
1. Воно має складну систему – містить регулятивні та охоронні (захисні) 

інститути, що мають власну специфіку та відносно відокремлені правові норми у 
рамках цивільного права, що регулюють певну групу (вид) взаємопов’язаних 
суспільних відносин – майнові та немайнові корпоративні правовідносини; 

2. Регулятивні та охоронні правовідносини, що складають відповідні 
інститути корпоративного права є однорідними [11, с. 92–107] та предметно-

пов’язаними між собою, оскільки останні виникають виключно на основі 
перших [12, с. 26, 112, 474]. 

Зважаючи на те, що корпоративне право є підгалуззю цивільного перед 
законодавцем, під час рекодифікації, стоїть непроста задача – необхідно 
сформувати загальні положення, вказати на предметний взаємозв’язок і логічну 
спільність окремих інститутів корпоративного права, вказати на специфічні 
принципи та функції. При цьому, законодавець має враховувати юридичну 
цілісність підгалузі та її складну внутрішньоструктурну диференціацію. 
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Її призначення – регулювати окремі масиви суспільних відносин, що 
характеризуються своєю специфікою та відомою родовою відособленістю 
[3, с. 351]. Отже, підгалузь – це сукупність норм [4, с. 50] (інститутів) [5, с. 432–
433], що регулює певну групу однорідних відносин різних видів. Для неї 
характерною є висока ступінь спеціалізації та диференціації тих відносин, які 
регулюються [6, с. 154–156; 7, с. 28–32]. 

Підстава для певного висновку 2. Корпоративні – це правовідносини, що 
виникають у зв’язку з діяльністю учасників корпорації [8, с. 115] між самими 
учасниками та між учасниками і створеною ними юридичною особою [9, с. 159]. 
Їх специфіка проявляється у суб’єктному складі, що вказує на родову 
відособленість від інших цивільних правовідносин. Висока ступінь спеціалізації 
проявляється у тому, що вони виникають у зв’язку із створенням юридичних 
осіб та участю в їх діяльності [10, с. 7]. Їх можна поділити на регулятивні та 
охоронні, залежно від об’єкта виділяють немайнові, майнові, особисті 
немайнові. Спрямування права дозволяє розрізняти право скликання зборів, 
участі в загальних зборах, контролю учасників за діяльністю корпорації й 
одержання інформації про її діяльність, на одержання дивідендів тощо. Отже, 
спостерігається висока диференціація корпоративних правовідносин. 

Умовивід. Таким чином, якщо підгалузь права – це сукупність інститутів, 
що регулює певну групу відносин, які мають високу ступінь спеціалізації та 
диференціації, а корпоративні відносини мають таку спеціалізацію та 
диференціацію, то очевидно, що сукупність норм корпоративного права є 
окремою підгалуззю цивільного права. 

III 
Підстава для певного висновку 1. Умовний термін зазвичай 

використовується для позначення сукупності непов’язаних між собою цивільних 
правовідносин. 

Підстава для певного висновку 2. Терміном «корпоративні 
правовідносини» позначені правовідносини, які пов’язані з діяльністю учасників 
корпорації. Більше того, майнові та немайнові корпоративні відносини пов’язані 
між собою правом участі учасника в управлінні корпорацією. 

Умовивід. Таким чином, якщо умовним терміном позначається сукупність 
непов’язаних між собою цивільних правовідносин, а корпоративні 
правовідносини пов’язані між собою діяльністю учасників корпорації та правом 
участі в управлінні, то корпоративне право є дійсним терміном. 

* 
Виходячи з наведеного корпоративне право варто визнати підгалуззю 

цивільного права, оскільки: 
1. Воно має складну систему – містить регулятивні та охоронні (захисні) 

інститути, що мають власну специфіку та відносно відокремлені правові норми у 
рамках цивільного права, що регулюють певну групу (вид) взаємопов’язаних 
суспільних відносин – майнові та немайнові корпоративні правовідносини; 

2. Регулятивні та охоронні правовідносини, що складають відповідні 
інститути корпоративного права є однорідними [11, с. 92–107] та предметно-

пов’язаними між собою, оскільки останні виникають виключно на основі 
перших [12, с. 26, 112, 474]. 

Зважаючи на те, що корпоративне право є підгалуззю цивільного перед 
законодавцем, під час рекодифікації, стоїть непроста задача – необхідно 
сформувати загальні положення, вказати на предметний взаємозв’язок і логічну 
спільність окремих інститутів корпоративного права, вказати на специфічні 
принципи та функції. При цьому, законодавець має враховувати юридичну 
цілісність підгалузі та її складну внутрішньоструктурну диференціацію. 

 
Література: 

1. Джалилова Е. А. Проблемы определения понятия и сущности института 
права. Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2018. № 2. 
Т. 1. С. 22–31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-
ponyatiya-i-suschnosti-instituta-prava/viewer (дата звернення: 05.02.2020). 

2. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): 
Учебник. Перевод с украинского. Харьков: Эспада, 2007. 840 с.  

3. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, 
А. В. Малько. Москва: Юристъ, 1997. 672 с. 

4. Иоффе О. С. Структурные подразделения системы права (на материалах 
гражданского права). Ученые записки ВНИИСЗ. 1968. Вып. 14. С. 32–56. 

5. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. Москва: Инфра-М, 
1999. 552 с. 

6. Алексеев С. С. Структура советского права. Москва: Юрид. лит., 1975. 
264 с. 

7. Минбалеев А. В. Подотрасль права как элемент системы права (на примере 
права массовых коммуникаций). Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2013. 
Т. 13. № 4. С. 28–32. 

8. Ковалишин О. Р. Корпоративний спір: характерні особливості та 
класифікація. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства 
України: зб. наук. ст. / Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. 
Івано-Франківськ: Юрид. ін-т Прикарпат. ун-ту, 2009. Вип. 21. С. 113–117. 

9. Корпоративне право України: підручник / В. В. Луць, В. А. Васильєва, 
О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В. В. Луця. Київ: 
Юрінком Інтер, 2010. 384 с. 

10. Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар 
законодавства та судової практики. Київ: Істина, 2005. 720 с. 

11. Жорнокуй Ю. М. Правова природа корпоративних відносин: сучасний етап 
розвитку доктрини. Спогади про Людину, Вченого. Цивіліста-епоху (до 
85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) 
/ за заг. ред. Р. О. Стефанчука. Київ: АртЕк, 2017. С. 92–107. 

12. Жорнокуй Ю. М. Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: 
цивільно-правовий аспект: монографія. Харків: Право, 2015. 532 с. 

 
 

13



Kostruba Anatolii Volodymyrovych,  
doctor of Law, professor,  

department of Civil Law of Vasyl Stefanyk  
Precarpathian National University  

 
POLYVARIETY OF DISPUTE CONSIDERATION  

IN THE FIELD OF PROFESSIONAL SPORTS: DISCUSSION ISSUES 
 

Professional sports, from the standpoint of sociology, is a type of subculture. 
This is a system of relations based on the factor of social self-regulation. In view of the 
above, social relations in the field of sports are also characterized by the autonomy of 
their legal regulation. Such social ecosystem forms an autonomous legal order, which 
is in a degree of relative dependence on state regulation, while remaining an integral 
segment of the legal system of society as a whole. 

The sports order is formed among other factors by a huge network of various 
institutions, organizations and regulators, cooperation and participation of public and 
private entities at different levels, and has its own judicial system, which is based on 
the International Court of Arbitration for Sport in Lausanne [1, p. 22]. 

It is the autonomy of the sports legal order that presupposes the existence of a 
system of jurisdictional bodies whose activities are aimed at considering disputes in 
the relevant sphere of relations. At the same time, despite the integrity of the system of 
sports law and order in relation to public law and order, the internal organizational 
unity, in particular, of the process of resolving disputes in sports relations is 
unbalanced. 

Thus, in Ukraine, the Olympic movement is represented by 45 sports federations 
only with national status, while the range of professional sports is devoid of clear 
definitions and structural unity (Section 2 of the Law of Ukraine "On Physical Culture 
and Sports") [2]. 

In the vast majority of cases, the main aspect of the national federations is the 
development of professional sports as such. At that, the issues of more detailed legal 
regulation of relations in the field of professional sports, in particular their protection, 
remain undisclosed or are disclosed in fragments. Procedures for anti-doping 
investigations and the disciplinary area of regulation are mostly detailed. At that, the 
procedure for resolving disputes outside these limits is quite contradictory. As for 
other participants in professional sports, the issue of dispute resolution with their 
participation remains open. 

In accordance with the provisions of the Statute of the Public Organization 
"Fencing Federation of Ukraine", the body for consideration of disciplinary issues is 
its Appeals Committee [3]. In turn, the procedure for considering other disputes in the 
field of professional sports is not systematized and is outside the local legal regulation. 
Due to the specifics of these relations, the use of traditional jurisdictional methods of 
dispute resolution is insufficient or ineffective. 

In accordance with Article 1 of the Regulations on the Sports Arbitration Court, 
approved by the Executive Committee of the NOC of Ukraine №11 of January 24, 
2018, the Sports Arbitration Court was established in the structure of the NOC of 

Ukraine as an independent, permanent arbitral tribunal. [4]. Such disputes include 
disputes of a sporting or financial nature, or of any other nature, relating to a sporting 
activity or the development of sports and which may involve, more broadly, any 
activity or business relating to or relating to sports. 

Despite the normative certainty of the basics of such sports arbitration, a number 
of questions are open in the practical plane of its existence. In particular, the procedure 
for recognition by the federation or other subjects of relations in the field of 
professional sports of the competence of the relevant arbitration court requires legal 
regulation. 

Another problematic issue that requires discussion is the legal status of special 
bodies created in the structure of many federations to consider disputes in the field of 
professional sports, the presence of regulatory competence in such bodies. 

According to the Statute of the All-Ukrainian Public Organization "Boxing 
Federation of Ukraine" one of the working bodies of the federation is the Control and 
Disciplinary Commission, which is responsible for considering all types of disputes 
that arise in the field of professional sports [5]. 

We can observe a similar phenomenon in the sphere of activity of the Football 
Federation of Ukraine, the body of dispute consideration of which is the relevant 
Chamber [6]. 

It should be noted that setting the boundaries of the activities of participants in the 
field of professional sports, including measures to influence them, the federation 
assumes the functions of professional self-government, which is a feature of self-
regulatory organizations. 

It is known that self-regulation is an independent and proactive activity carried 
out by business or professional entities and the content of which is the development 
and establishment of standards and rules of this activity, as well as control over their 
observance. 

In this aspect, it is disputable to comply with two conditions: 
Firstly, the possibility of exercising the public organization's powers to regulate 

the professional sphere, which relates to the tasks of self-regulatory organizations. 
There are no relevant legal conditions in the national legislation of Ukraine. The 

Law of Ukraine "On Public Associations" stipulates that a public association is created 
to exercise and protect the rights and freedoms, to meet public, including economic, 
social, cultural, environmental, and other interests [7]. While self-regulatory 
organizations are an association of professional members, which is formed to ensure 
the effective operation of its members through the development and establishment of 
professional norms, standards and rules of conduct of members of the association, 
monitoring their compliance, creating a competitive environment, protection and 
representation of their interests [8, p.169]. 

Secondly, ensuring objectivity and impartiality in the consideration of disputes, 
the outcome of which also affects the interests of the federation as a subject of 
relations in the field of professional sports. 

The above indicates the need for clearer legal regulation of activities in the field 
of professional sports, in particular in terms of issues raised. 

14



Kostruba Anatolii Volodymyrovych,  
doctor of Law, professor,  

department of Civil Law of Vasyl Stefanyk  
Precarpathian National University  

 
POLYVARIETY OF DISPUTE CONSIDERATION  

IN THE FIELD OF PROFESSIONAL SPORTS: DISCUSSION ISSUES 
 

Professional sports, from the standpoint of sociology, is a type of subculture. 
This is a system of relations based on the factor of social self-regulation. In view of the 
above, social relations in the field of sports are also characterized by the autonomy of 
their legal regulation. Such social ecosystem forms an autonomous legal order, which 
is in a degree of relative dependence on state regulation, while remaining an integral 
segment of the legal system of society as a whole. 

The sports order is formed among other factors by a huge network of various 
institutions, organizations and regulators, cooperation and participation of public and 
private entities at different levels, and has its own judicial system, which is based on 
the International Court of Arbitration for Sport in Lausanne [1, p. 22]. 

It is the autonomy of the sports legal order that presupposes the existence of a 
system of jurisdictional bodies whose activities are aimed at considering disputes in 
the relevant sphere of relations. At the same time, despite the integrity of the system of 
sports law and order in relation to public law and order, the internal organizational 
unity, in particular, of the process of resolving disputes in sports relations is 
unbalanced. 

Thus, in Ukraine, the Olympic movement is represented by 45 sports federations 
only with national status, while the range of professional sports is devoid of clear 
definitions and structural unity (Section 2 of the Law of Ukraine "On Physical Culture 
and Sports") [2]. 

In the vast majority of cases, the main aspect of the national federations is the 
development of professional sports as such. At that, the issues of more detailed legal 
regulation of relations in the field of professional sports, in particular their protection, 
remain undisclosed or are disclosed in fragments. Procedures for anti-doping 
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Due to the specifics of these relations, the use of traditional jurisdictional methods of 
dispute resolution is insufficient or ineffective. 

In accordance with Article 1 of the Regulations on the Sports Arbitration Court, 
approved by the Executive Committee of the NOC of Ukraine №11 of January 24, 
2018, the Sports Arbitration Court was established in the structure of the NOC of 
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At the level of national legislation of Ukraine, it is necessary to define statutorily 
self-regulatory organizations, to give the appropriate status to national federations and 
consolidate the structure of participants in relations in the field of professional sports 
around them. 

This will resolve the issue of local regulation of relations in the field of 
professional sports, including in the disciplinary field, as well as unify the general 
rules of dispute resolution in the bodies of alternative (arbitration) jurisdiction, appeals 
against their decisions. 
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1. У Законі України «Про публічні закупівлі» сформульовано 

визначення спеціальних або ексклюзивних прав, а саме наявність спеціальних 
або ексклюзивних прав – прав, наданих у межах повноважень органом державної 
влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого 
нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують 
провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома 
особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у 
зазначених сферах.  

Аналізуючи запропоноване визначення спеціальних або ексклюзивних 
прав, виникає питання щодо обмеження провадження діяльності та його 
застосування до окремих категорій осіб. 

2. Відповідно до ч. 1 ст. 1108 ЦК України, особа, яка має виключне 
право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності 
(ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке 
надає їй право на використання цього об’єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія 
на використання об’єкта права інтелектуальної власності), наприклад, у сфері 
виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання 
теплової енергії тощо. 

Ліцензія (від. лат. – дозволений) означає дозвіл, право. Ліцензії засновані 
на монополії держави у визначених сферах виробництва і видаються 
компетентними державними органами на здійснення певного виду фахової 
діяльності або окремих операцій.  

3. Відповідно до ч. 2 ст. 14 Господарського кодексу України правові 
засади ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та 
квотування визначаються виходячи з конституційного права кожного на 
здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, а також 
принципів господарювання, встановлених у статті 6 цього Кодексу. Серед цих 
принципів – забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист 
державою усіх суб’єктів господарювання; свобода підприємницької діяльності у 
межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території 
України; обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з 
необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної 
конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав 
споживачів та безпеки суспільства і держави; захист національного 
товаровиробника; заборона незаконного втручання органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. 
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17



А, наприклад, у статті 6 Законі України «Про теплопостачання» визначено 
принципи державної політики у сфері теплопостачання. Серед них – сприяння 
розвитку конкурентних відносин на ринку теплової енергії. Відповідно до ст. 15 
цього Закону, засадами державного регулювання діяльності у сфері 
теплопостачання є запобігання монополізації та створення умов для розвитку 
конкурентних відносин у сфері теплопостачання.  

4. Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  із 
основних завдань Регулятора є сприяння розвитку конкуренції на ринках у 
сферах енергетики та комунальних послуг. У ч. 1 ст. 20 Закону визначено, що 
Регулятор здійснює моніторинг функціонування ринків у сферах енергетики та 
комунальних послуг, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, 
зокрема: рівня прозорості та конкуренції на ринках у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

Таким чином,  в аналізованих Законах нічого не сказано щодо обмеження 
провадження діяльності, а навпаки визначено про можливість здійснення 
діяльності. 

5. У Листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 04.06.2020 р. № 3304-04/34929-06 зазначено, що 
конкретні критерії для визначення наявності спеціальних або ексклюзивних прав 
в контексті Закону можна сформулювати на підставі таких міркувань, які 
побудовані на логіці «від зворотного», тобто, через розуміння випадків, коли 
спеціальне/ексклюзивне право не виникає. Отже, спеціальне/ексклюзивне право 
не виникає у разі якщо особи володіють такими правами не на підставі будь-
якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії органів 
державної влади або органом місцевого самоврядування; особи володіють 
такими правами, однак такі права не обмежують провадження діяльності у 
сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно 
впливає на здатність інших осіб проводити діяльність у зазначених сферах; 
особи отримала такі права за результатами конкурсів (тендерів, процедур 
закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору 
попередньо оприлюднювалися та була наявна у публічному доступі, можливість 
участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та 
якщо надання таких прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв. 

6. Відповідно до пунктів 1 та 2 преамбули Міжінстуційної угоди між 
Європейським парламентом, Радою ЄС та Комісією ЄС щодо загальних 
настанов, спрямованих на забезпечення якості проектування законодавства 
Співтовариства від 22 грудня 1998 року (1999/С 73/01),  серед загальних 
принципів нормопроектування, що містяться в згаданій Міжінституційній угоді, 
вказується, що проекти актів законодавства ЄС мають викладатись ясно, просто 
та чітко. При цьому проекти актів мають викладатись у термінах та 
синтаксичних структурах з урахуванням багатомовної природи законодавства 
ЄС; поняття чи термінологія, специфічна для будь-якої національної правової 
системи мають застосовуватись обережно. Термінологія, що використовується в 
певному акті, має бути стійкою, єдиною, як в межах такого акта, так і в усьому 

масиві вже чинних актів, особливо тих, що стосуються однієї сфери 
регулювання. Ідентичні поняття мають бути виражені однаковими термінами, 
наскільки це можливо, без відхилення від їх значення у звичайній, юридичній чи 
технічній мові. Відповідно до пункту 14 Міжінституційної угоди, якщо терміни, 
що використовуються в акті не є однозначними, вони мають бути визначені 
разом в одній статті на початку нормативного акта. 

Таким чином, у Законі України «Про публічні закупівлі» не чітко 
визначено нові для національного законодавства категорії спеціальних або 
ексклюзивних прав. Зрозуміло, що право здатне встановлювати певні орієнтири 
лише у тому випадку, коли воно саме є ясним і зрозумілим.  

7. Правова визначеність – загальноправовий принцип, відповідно до 
якого формулювання правових норм є доступним і зрозумілим для пересічної 
особи настільки, що вона може прогнозувати правові наслідки своєї поведінки.  

Власне бачення правової визначеності Конституційний Суд України 
сформулював у Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 у справі про 
постійне користування земельними ділянками, в якому зазначається, що «із 
конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога 
визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не 
може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості 
трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до 
сваволі» (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини). Цим 
Конституційний Суд України наголосив, що невизначеність, нечіткість правової 
норми призводить до її неоднакового розуміння та тлумачення, що в практичній 
площині призводить до різного застосування. 

Доводячи визначену позицію, слід звернутися до практики ЄС. 
8. Питанню спеціальних/виключних прав приділено увагу в Директиві 

ЄС. В частині 3 статті 4 Директиви 2014/25/ЄС (на відміну від українського 
законодавства) чітко вказано, що метою надання «спеціального або 
ексклюзивного права» є намір обмежити однією або кількома організаціями 
кількість тих, що можуть здійснювати види діяльності у комунальній 
сфері». 

Відповідно до аналізу положень Директиви ЄС, спеціальні та 
ексклюзивні права існують там, де необхідний дозвіл, зокрема ліцензія, для 
здійснення певного виду діяльності. Слід відмітити, що навіть у європейській 
практиці не завжди однозначно вирішується питання щодо спеціальних або 
ексклюзивних прав. Так, з моменту прийняття першої Директиви з державних 
закупівель у комунальному секторі економіки поступова лібералізація 
відповідних ринків, як на рівні ЄС, так і на національному (наприклад, щодо 
виробництва та постачання електроенергії та газу, надання поштових послуг 
тощо), значною мірою вплинуло на концепцію спеціальних/ексклюзивних 
прав. Наразі, у країнах-членах ЄС надання відповідного дозволу органом 
державної влади або місцевого самоврядування для здійснення певного виду 
діяльності не обов’язково становить спеціальні та ексклюзивні права. 
Відповідно до висновку зробленого Європейською комісією, важливо 
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А, наприклад, у статті 6 Законі України «Про теплопостачання» визначено 
принципи державної політики у сфері теплопостачання. Серед них – сприяння 
розвитку конкурентних відносин на ринку теплової енергії. Відповідно до ст. 15 
цього Закону, засадами державного регулювання діяльності у сфері 
теплопостачання є запобігання монополізації та створення умов для розвитку 
конкурентних відносин у сфері теплопостачання.  

4. Згідно з п. 9 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  із 
основних завдань Регулятора є сприяння розвитку конкуренції на ринках у 
сферах енергетики та комунальних послуг. У ч. 1 ст. 20 Закону визначено, що 
Регулятор здійснює моніторинг функціонування ринків у сферах енергетики та 
комунальних послуг, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, 
зокрема: рівня прозорості та конкуренції на ринках у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

Таким чином,  в аналізованих Законах нічого не сказано щодо обмеження 
провадження діяльності, а навпаки визначено про можливість здійснення 
діяльності. 

5. У Листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 04.06.2020 р. № 3304-04/34929-06 зазначено, що 
конкретні критерії для визначення наявності спеціальних або ексклюзивних прав 
в контексті Закону можна сформулювати на підставі таких міркувань, які 
побудовані на логіці «від зворотного», тобто, через розуміння випадків, коли 
спеціальне/ексклюзивне право не виникає. Отже, спеціальне/ексклюзивне право 
не виникає у разі якщо особи володіють такими правами не на підставі будь-
якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії органів 
державної влади або органом місцевого самоврядування; особи володіють 
такими правами, однак такі права не обмежують провадження діяльності у 
сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно 
впливає на здатність інших осіб проводити діяльність у зазначених сферах; 
особи отримала такі права за результатами конкурсів (тендерів, процедур 
закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору 
попередньо оприлюднювалися та була наявна у публічному доступі, можливість 
участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та 
якщо надання таких прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв. 

6. Відповідно до пунктів 1 та 2 преамбули Міжінстуційної угоди між 
Європейським парламентом, Радою ЄС та Комісією ЄС щодо загальних 
настанов, спрямованих на забезпечення якості проектування законодавства 
Співтовариства від 22 грудня 1998 року (1999/С 73/01),  серед загальних 
принципів нормопроектування, що містяться в згаданій Міжінституційній угоді, 
вказується, що проекти актів законодавства ЄС мають викладатись ясно, просто 
та чітко. При цьому проекти актів мають викладатись у термінах та 
синтаксичних структурах з урахуванням багатомовної природи законодавства 
ЄС; поняття чи термінологія, специфічна для будь-якої національної правової 
системи мають застосовуватись обережно. Термінологія, що використовується в 
певному акті, має бути стійкою, єдиною, як в межах такого акта, так і в усьому 

масиві вже чинних актів, особливо тих, що стосуються однієї сфери 
регулювання. Ідентичні поняття мають бути виражені однаковими термінами, 
наскільки це можливо, без відхилення від їх значення у звичайній, юридичній чи 
технічній мові. Відповідно до пункту 14 Міжінституційної угоди, якщо терміни, 
що використовуються в акті не є однозначними, вони мають бути визначені 
разом в одній статті на початку нормативного акта. 

Таким чином, у Законі України «Про публічні закупівлі» не чітко 
визначено нові для національного законодавства категорії спеціальних або 
ексклюзивних прав. Зрозуміло, що право здатне встановлювати певні орієнтири 
лише у тому випадку, коли воно саме є ясним і зрозумілим.  

7. Правова визначеність – загальноправовий принцип, відповідно до 
якого формулювання правових норм є доступним і зрозумілим для пересічної 
особи настільки, що вона може прогнозувати правові наслідки своєї поведінки.  

Власне бачення правової визначеності Конституційний Суд України 
сформулював у Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 у справі про 
постійне користування земельними ділянками, в якому зазначається, що «із 
конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога 
визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не 
може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості 
трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до 
сваволі» (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини). Цим 
Конституційний Суд України наголосив, що невизначеність, нечіткість правової 
норми призводить до її неоднакового розуміння та тлумачення, що в практичній 
площині призводить до різного застосування. 

Доводячи визначену позицію, слід звернутися до практики ЄС. 
8. Питанню спеціальних/виключних прав приділено увагу в Директиві 

ЄС. В частині 3 статті 4 Директиви 2014/25/ЄС (на відміну від українського 
законодавства) чітко вказано, що метою надання «спеціального або 
ексклюзивного права» є намір обмежити однією або кількома організаціями 
кількість тих, що можуть здійснювати види діяльності у комунальній 
сфері». 

Відповідно до аналізу положень Директиви ЄС, спеціальні та 
ексклюзивні права існують там, де необхідний дозвіл, зокрема ліцензія, для 
здійснення певного виду діяльності. Слід відмітити, що навіть у європейській 
практиці не завжди однозначно вирішується питання щодо спеціальних або 
ексклюзивних прав. Так, з моменту прийняття першої Директиви з державних 
закупівель у комунальному секторі економіки поступова лібералізація 
відповідних ринків, як на рівні ЄС, так і на національному (наприклад, щодо 
виробництва та постачання електроенергії та газу, надання поштових послуг 
тощо), значною мірою вплинуло на концепцію спеціальних/ексклюзивних 
прав. Наразі, у країнах-членах ЄС надання відповідного дозволу органом 
державної влади або місцевого самоврядування для здійснення певного виду 
діяльності не обов’язково становить спеціальні та ексклюзивні права. 
Відповідно до висновку зробленого Європейською комісією, важливо 
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аналізувати окремо у кожному випадку, чи має суб’єкт господарювання 
спеціальні або ексклюзивні права або ні3. 

9. Важливою для розуміння поняття «ексклюзивних прав» також є 
думка Європейської Комісії відповідно до статті 15 (1) Регламенту Ради 1/2003 
від 16 грудня 2002 року про імплементацію встановлених правил щодо 
конкуренції в статтях 81 та 82 Договору про ЄС та відповідно до статті 10 
Договору про ЄС4. У пункті 16 цього документу Європейська Комісія вказала, 
що «спеціальні або ексклюзивні права у значенні статті 86 (1) ЄС можуть бути 
надані на цілій національній території або лише її частині. Виключні права 
існують там, де монополія була надана державою суб’єкту господарювання на 
конкретний економічний характер діяльності на ексклюзивній основі». 

10. Визначення поняття виключних та спеціальних прав міститься в 
додатку XXIII до Глави 10 «Глосарій термінів» Угоди про асоціацію5: (e) 
виключні права – це права, які надаються державою-членом певному 
підприємству будь-яким законодавчим, регуляторним чи адміністративним 
актом, що забезпечує йому право надавати послугу чи здійснювати діяльність у 
межах певної географічної одиниці; (f) спеціальні права – це права, надані 
державою-членом обмеженій кількості підприємств, які в межах певної 
географічної території та в інший спосіб, ніж обумовлено об’єктивними, 
пропорційними та недискримінаційними критеріями: 
– обмежують до двох чи більше кількість таких підприємств, яким дозволяється 
надавати послугу чи здійснювати діяльність, або 
– визначають декілька конкуруючих підприємств, яким дозволяється надавати 
послуги чи здійснювати діяльність, або 
– надають будь-якому підприємству або підприємствам будь-які правові чи 
регуляторні переваги, які істотно впливають на здатність будь-якого іншого 
підприємства надавати таку ж послугу або здійснювати таку ж діяльність у 
межах тієї ж географічної одиниці за практично однакових умов. 

Таким чином, щоб визначена законодавцем ознака наявності спеціального 
або ексклюзивного права почала працювати потрібно чітко прописати 
визначення цих прав, а саме, що таке наявність спеціального права, а що таке 
наявність ексклюзивного права, а також з якого моменту у сторін виникають ці 
права, тільки тоді можна стверджувати про наявність чи відсутність визначеної 
ознаки. 

 
 
 

                                                 
3 Explanatory note – Utilities Directive. Definition of exclusive or special rights. 
4 Opinion of the European Commission pursuant to Article 15(1) of Council Regulation 1/2003 of 16 
December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of 
the EC Treaty and pursuant to Article 10 of the EC Treaty Vilnius District Court, Case No 21068-
52/05. URL: https://ec.europa.eu/competition/court/kaunas_municipality_opninion_en.pdf 
5 Угода про асоціацію. 
URL: http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&reference=CO
M_COM%282013%290290. 
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ЗДІЙСНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЩОДО УТРИМАННЯ 
ПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ 

 
Протягом життя практично кожна людина стикається в тому чи іншому 

обсязі з сімейними правовідносинами, її існування протікає в малих або великих 
соціальних союзах - в сім'ї та державі.  Першими такими правовідносинами, в 
яких безпосередньо бере участь людина, можна назвати відносини між батьками 
і дітьми, так як при народженні дитини між нею і її батьками відразу виникають 
певні сімейні правовідносини. 

За загальним правилом сімейні правовідносини являють собою особисті 
немайнові та майнові відносини між членами сім'ї, які врегульовані сімейно-
правовими нормами або договором. 

Але сімейно-правові норми самі по собі не породжують батьківські 
правовідносини й не утворюють змісту прав і обов'язків батьків та дітей.  Права 
та обов’язки матерi, батька i дитини ґрунтуються на походженнi дитини вiд них, 
засвiдченому державним органом РАЦС (ст. 121 СК України) [1]. Народження 
фiзичної особи та встановлення її походження належать до актiв цивiльного 
стану, що пiдлягають державнiй реєстрацiї (ст. 49 ЦК України [2], ч. 2 ст. 2 
Закону Укаїни «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» [3]).  

Права і обов'язки батьків й дітей виникають взаємно з моменту 
народження дитини і зазнають змін у зв'язку з віком дітей і рядом інших 
обставин (встановлення і оспорювання батьківства, позбавлення батьківських 
прав, непрацездатність в результаті захворювання або вікових змін організму, 
тощо). Батьківські правовідносини є особливим видом сімейних правовідносин. 
Конструкція батьківських правовідносин охоплює:  суб'єктів – батьків та дітей;  
об'єкт – особисті немайнові та майнові блага; зміст – суб'єктивні права та 
суб'єктивні обов'язки, як особисті немайнові, так і майнові (глави 13-17 СК 
України). Ця конструкція є складною і виводиться зі змісту нормативних 
приписів, розміщених у різних статтях сімейного кодексу. Відносини між 
батьками і дітьми пронизують й інші, крім сімейної галузі, законодавства:  
цивільного пенсійного, житлового і спадкового права тощо. 

Обов’язок батьків утримувати свою неповнолітню дитину належить до 
конституційних обов’язків і передбачений ч.2 ст. 51 Конституції України в якій 
зазначено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття[4]. Такий 
обов’язок також передбачений ст. 180 Сімейного кодексу України, відповідно до 
якої батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а в 
окремих випадках – і своїх повнолітніх дітей. Варто зазначити, що отримання 
аліментів на дитину не залежить від того перебувають батьки у шлюбі чи ні, 
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аналізувати окремо у кожному випадку, чи має суб’єкт господарювання 
спеціальні або ексклюзивні права або ні3. 

9. Важливою для розуміння поняття «ексклюзивних прав» також є 
думка Європейської Комісії відповідно до статті 15 (1) Регламенту Ради 1/2003 
від 16 грудня 2002 року про імплементацію встановлених правил щодо 
конкуренції в статтях 81 та 82 Договору про ЄС та відповідно до статті 10 
Договору про ЄС4. У пункті 16 цього документу Європейська Комісія вказала, 
що «спеціальні або ексклюзивні права у значенні статті 86 (1) ЄС можуть бути 
надані на цілій національній території або лише її частині. Виключні права 
існують там, де монополія була надана державою суб’єкту господарювання на 
конкретний економічний характер діяльності на ексклюзивній основі». 

10. Визначення поняття виключних та спеціальних прав міститься в 
додатку XXIII до Глави 10 «Глосарій термінів» Угоди про асоціацію5: (e) 
виключні права – це права, які надаються державою-членом певному 
підприємству будь-яким законодавчим, регуляторним чи адміністративним 
актом, що забезпечує йому право надавати послугу чи здійснювати діяльність у 
межах певної географічної одиниці; (f) спеціальні права – це права, надані 
державою-членом обмеженій кількості підприємств, які в межах певної 
географічної території та в інший спосіб, ніж обумовлено об’єктивними, 
пропорційними та недискримінаційними критеріями: 
– обмежують до двох чи більше кількість таких підприємств, яким дозволяється 
надавати послугу чи здійснювати діяльність, або 
– визначають декілька конкуруючих підприємств, яким дозволяється надавати 
послуги чи здійснювати діяльність, або 
– надають будь-якому підприємству або підприємствам будь-які правові чи 
регуляторні переваги, які істотно впливають на здатність будь-якого іншого 
підприємства надавати таку ж послугу або здійснювати таку ж діяльність у 
межах тієї ж географічної одиниці за практично однакових умов. 

Таким чином, щоб визначена законодавцем ознака наявності спеціального 
або ексклюзивного права почала працювати потрібно чітко прописати 
визначення цих прав, а саме, що таке наявність спеціального права, а що таке 
наявність ексклюзивного права, а також з якого моменту у сторін виникають ці 
права, тільки тоді можна стверджувати про наявність чи відсутність визначеної 
ознаки. 

 
 
 

                                                 
3 Explanatory note – Utilities Directive. Definition of exclusive or special rights. 
4 Opinion of the European Commission pursuant to Article 15(1) of Council Regulation 1/2003 of 16 
December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of 
the EC Treaty and pursuant to Article 10 of the EC Treaty Vilnius District Court, Case No 21068-
52/05. URL: https://ec.europa.eu/competition/court/kaunas_municipality_opninion_en.pdf 
5 Угода про асоціацію. 
URL: http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&reference=CO
M_COM%282013%290290. 
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ЗДІЙСНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЩОДО УТРИМАННЯ 
ПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ 

 
Протягом життя практично кожна людина стикається в тому чи іншому 

обсязі з сімейними правовідносинами, її існування протікає в малих або великих 
соціальних союзах - в сім'ї та державі.  Першими такими правовідносинами, в 
яких безпосередньо бере участь людина, можна назвати відносини між батьками 
і дітьми, так як при народженні дитини між нею і її батьками відразу виникають 
певні сімейні правовідносини. 

За загальним правилом сімейні правовідносини являють собою особисті 
немайнові та майнові відносини між членами сім'ї, які врегульовані сімейно-
правовими нормами або договором. 

Але сімейно-правові норми самі по собі не породжують батьківські 
правовідносини й не утворюють змісту прав і обов'язків батьків та дітей.  Права 
та обов’язки матерi, батька i дитини ґрунтуються на походженнi дитини вiд них, 
засвiдченому державним органом РАЦС (ст. 121 СК України) [1]. Народження 
фiзичної особи та встановлення її походження належать до актiв цивiльного 
стану, що пiдлягають державнiй реєстрацiї (ст. 49 ЦК України [2], ч. 2 ст. 2 
Закону Укаїни «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» [3]).  

Права і обов'язки батьків й дітей виникають взаємно з моменту 
народження дитини і зазнають змін у зв'язку з віком дітей і рядом інших 
обставин (встановлення і оспорювання батьківства, позбавлення батьківських 
прав, непрацездатність в результаті захворювання або вікових змін організму, 
тощо). Батьківські правовідносини є особливим видом сімейних правовідносин. 
Конструкція батьківських правовідносин охоплює:  суб'єктів – батьків та дітей;  
об'єкт – особисті немайнові та майнові блага; зміст – суб'єктивні права та 
суб'єктивні обов'язки, як особисті немайнові, так і майнові (глави 13-17 СК 
України). Ця конструкція є складною і виводиться зі змісту нормативних 
приписів, розміщених у різних статтях сімейного кодексу. Відносини між 
батьками і дітьми пронизують й інші, крім сімейної галузі, законодавства:  
цивільного пенсійного, житлового і спадкового права тощо. 

Обов’язок батьків утримувати свою неповнолітню дитину належить до 
конституційних обов’язків і передбачений ч.2 ст. 51 Конституції України в якій 
зазначено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття[4]. Такий 
обов’язок також передбачений ст. 180 Сімейного кодексу України, відповідно до 
якої батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а в 
окремих випадках – і своїх повнолітніх дітей. Варто зазначити, що отримання 
аліментів на дитину не залежить від того перебувають батьки у шлюбі чи ні, 
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живуть вони разом чи окремо один від одного. Також від обов’язку щодо 
утримання дитини не звільняється особа, яка позбавлена батьківських прав. 

Обов'язок батьків утримувати повнолітніх непрацездатних дочку/сина та 
повнолітніх дочку/сина, які продовжують навчання встановлено статтями 198, 
199 СК України [1]. Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду у Постанові від 21 березня 2018 року у справі № 308/2268/16-ц 
роз’яснила обов’язк батьків утримувати своїх повнолітніх дітей, які 
продовжують навчатися після досягнення повноліття, незалежно від форми 
навчання [11].  

Чинним законодавством України передбачено декілька способів стягнення 
аліментів. 

Виконання батьками обов’язку утримувати дитину може здійснюватися за 
домовленістю між ними. Так за домовленістю між батьками дитини, той із них, 
хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні, в грошовій і 
(або) натуральній формі. 

За рішенням суду, кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються 
у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. За 
відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину, той із 
них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. 
Позовна заява може подаватись за зареєстрованим місцем проживання чи 
перебування позивача, з дотримання вимог ст.ст. 118-120 ЦПК України [5]. 
Відповідно до Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору 
звільняються позивачі – за подання позовів про стягнення аліментів [6]. 
Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення 
позову. За минулий час аліменти можуть бути присуджені, якщо позивач доведе, 
що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх 
одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може 
присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки. Обов’язок 
доказування спроможності сплати аліментів батьком на повнолітню дитину, яка 
продовжує навчання покладається на позивача (Апеляційний суд Вінницької 
області, справа № 130/2233/16-ц від 21 лютого 2017р.) [7]. 

Окремої уваги заслуговує питання щодо стягнення аліментів на 
повнолітніх дітей. 

 1) Відповідно до ст. 198 Сімейного Кодексу України батьки зобов’язані 
утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку/сина, які потребують 
матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.  

Повнолітніми непрацездатними вважаються особи пенсійного віку або 
інваліди І, ІІ та ІІІ груп. Такий обов’язок є індивідуальним для кожного з батьків, 
при пред’явленні позову одночасно до матері і батька, сума аліментів належних 
до сплати, визначається окремо щодо кожного з них; 

 2) Відповідно до ст. 199 Сімейного Кодексу України, якщо повнолітні 
дочка/син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної 
допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років, 
за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. 

Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку/сина, які продовжують 
навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми навчання), виникає 
за обов’язкової сукупності таких юридичних фактів: 

1. досягнення дочкою/сином віку, який перевищує 18, але є меншим 23 років; 
2. продовження ними навчання; 
3. потреба, у зв’язку з цим, у матеріальній допомозі; 
4. наявність у батьків можливості надавати таку допомогу. 

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів мають самі 
дочка/син, які продовжують навчатися, а також той із батьків, з яким вони 
проживають. Розмір аліментів на повнолітніх дочку/сина визначається судом у 
твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку платника аліментів з 
урахуванням обставин, зазначених у ст. 182 Сімейного Кодексу України 

 КЦС Верховного Суду залишивши рішення апеляційного суду без змін, 
роз'яснив, як виконувати обов’язок утримувати повнолітніх дітей на період 
навчання (постанова від 29.01.2018 у справі № 622/373/16-ц).  Суд зазначив, що 
положеннями статей 180, 183, 185, 193, 198, 199 СК України визначаються 
декілька видів виконання обов'язку утримувати дитину, зокрема утримання 
неповнолітньої дитини, що стягується у частках або твердій грошовій сумі 
(статті 180, 183); участь батьків у додаткових витратах на дитину, що викликані 
особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом, 
тощо) (стаття 185); утримання дитини, яка перебуває в закладі охорони здоров'я, 
навчальному або іншому закладі, у разі якщо батьки не беруть участі в 
утриманні дитини, влаштованої до державного або комунального або іншого 
закладу, аліменти можуть бути стягнуті з них на загальних підставах (стаття 
193); батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, 
сина, які потребують матеріальної допомоги, а також якщо повнолітні дочка, син 
продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги до досягнення ними 
двадцяти трьох років, за умови якщо батьки можуть надавати таку допомогу 
(стаття 198). А статтею 199 СК України передбачений обов'язок батьків 
утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання. Якщо 
повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують 
матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти 
трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу; право 
на утримання припиняється у разі припинення навчання. 

ВС роз’яснив, що на відміну від правовідносин щодо участі батьків у 
додаткових витратах на дитину (стаття 185 СК України), правовідносини щодо 
обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина на період навчання 
регулюються главою 16 СК України, яка зокрема, передбачає обов'язок батьків 
утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання і у зв'язку з цим 
потребують матеріальної допомоги, у спосіб сплати аліментів (статті 199, 200, 
201 СК України). У визначенні розміру аліментів необхідно враховувати вартість 
навчання, підручників, проїзду до навчального закладу, проживання за місцем 
його знаходження. Норми цієї глави не встановлюють самостійного, окремого 
від аліментних зобов'язань, обов'язку батьків брати участь у додаткових витратах 
на дочку, сина, що викликані особливими обставинами. 

22



живуть вони разом чи окремо один від одного. Також від обов’язку щодо 
утримання дитини не звільняється особа, яка позбавлена батьківських прав. 

Обов'язок батьків утримувати повнолітніх непрацездатних дочку/сина та 
повнолітніх дочку/сина, які продовжують навчання встановлено статтями 198, 
199 СК України [1]. Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду у Постанові від 21 березня 2018 року у справі № 308/2268/16-ц 
роз’яснила обов’язк батьків утримувати своїх повнолітніх дітей, які 
продовжують навчатися після досягнення повноліття, незалежно від форми 
навчання [11].  

Чинним законодавством України передбачено декілька способів стягнення 
аліментів. 

Виконання батьками обов’язку утримувати дитину може здійснюватися за 
домовленістю між ними. Так за домовленістю між батьками дитини, той із них, 
хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні, в грошовій і 
(або) натуральній формі. 

За рішенням суду, кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються 
у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. За 
відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину, той із 
них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. 
Позовна заява може подаватись за зареєстрованим місцем проживання чи 
перебування позивача, з дотримання вимог ст.ст. 118-120 ЦПК України [5]. 
Відповідно до Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору 
звільняються позивачі – за подання позовів про стягнення аліментів [6]. 
Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення 
позову. За минулий час аліменти можуть бути присуджені, якщо позивач доведе, 
що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх 
одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може 
присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки. Обов’язок 
доказування спроможності сплати аліментів батьком на повнолітню дитину, яка 
продовжує навчання покладається на позивача (Апеляційний суд Вінницької 
області, справа № 130/2233/16-ц від 21 лютого 2017р.) [7]. 

Окремої уваги заслуговує питання щодо стягнення аліментів на 
повнолітніх дітей. 

 1) Відповідно до ст. 198 Сімейного Кодексу України батьки зобов’язані 
утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку/сина, які потребують 
матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.  

Повнолітніми непрацездатними вважаються особи пенсійного віку або 
інваліди І, ІІ та ІІІ груп. Такий обов’язок є індивідуальним для кожного з батьків, 
при пред’явленні позову одночасно до матері і батька, сума аліментів належних 
до сплати, визначається окремо щодо кожного з них; 

 2) Відповідно до ст. 199 Сімейного Кодексу України, якщо повнолітні 
дочка/син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної 
допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років, 
за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. 

Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку/сина, які продовжують 
навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми навчання), виникає 
за обов’язкової сукупності таких юридичних фактів: 

1. досягнення дочкою/сином віку, який перевищує 18, але є меншим 23 років; 
2. продовження ними навчання; 
3. потреба, у зв’язку з цим, у матеріальній допомозі; 
4. наявність у батьків можливості надавати таку допомогу. 

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів мають самі 
дочка/син, які продовжують навчатися, а також той із батьків, з яким вони 
проживають. Розмір аліментів на повнолітніх дочку/сина визначається судом у 
твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку платника аліментів з 
урахуванням обставин, зазначених у ст. 182 Сімейного Кодексу України 

 КЦС Верховного Суду залишивши рішення апеляційного суду без змін, 
роз'яснив, як виконувати обов’язок утримувати повнолітніх дітей на період 
навчання (постанова від 29.01.2018 у справі № 622/373/16-ц).  Суд зазначив, що 
положеннями статей 180, 183, 185, 193, 198, 199 СК України визначаються 
декілька видів виконання обов'язку утримувати дитину, зокрема утримання 
неповнолітньої дитини, що стягується у частках або твердій грошовій сумі 
(статті 180, 183); участь батьків у додаткових витратах на дитину, що викликані 
особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом, 
тощо) (стаття 185); утримання дитини, яка перебуває в закладі охорони здоров'я, 
навчальному або іншому закладі, у разі якщо батьки не беруть участі в 
утриманні дитини, влаштованої до державного або комунального або іншого 
закладу, аліменти можуть бути стягнуті з них на загальних підставах (стаття 
193); батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, 
сина, які потребують матеріальної допомоги, а також якщо повнолітні дочка, син 
продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги до досягнення ними 
двадцяти трьох років, за умови якщо батьки можуть надавати таку допомогу 
(стаття 198). А статтею 199 СК України передбачений обов'язок батьків 
утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання. Якщо 
повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують 
матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти 
трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу; право 
на утримання припиняється у разі припинення навчання. 

ВС роз’яснив, що на відміну від правовідносин щодо участі батьків у 
додаткових витратах на дитину (стаття 185 СК України), правовідносини щодо 
обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина на період навчання 
регулюються главою 16 СК України, яка зокрема, передбачає обов'язок батьків 
утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання і у зв'язку з цим 
потребують матеріальної допомоги, у спосіб сплати аліментів (статті 199, 200, 
201 СК України). У визначенні розміру аліментів необхідно враховувати вартість 
навчання, підручників, проїзду до навчального закладу, проживання за місцем 
його знаходження. Норми цієї глави не встановлюють самостійного, окремого 
від аліментних зобов'язань, обов'язку батьків брати участь у додаткових витратах 
на дочку, сина, що викликані особливими обставинами. 
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Тому, у випадках, коли дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з 
навчанням до досягнення нею двадцяти трьох років, правила статті 185 СК 
України (додаткові витрати на дитину) не застосовуються, зазначені 
правовідносини регулюються статтею 199 цього Кодексу (утримання дитини, яка 
продовжує навчання) [8].  

В разі відмови батьків від утримання повнолітньої дитини в період 
навчання, стягнення з них аліментів проводиться в судовому порядку. Позов до 
суду в такому випадку може подати як самі дочка або син, так і той з батьків, з 
ким проживає дочка або син. При цьому стягнення аліментів на дочку, сина, які 
досягли повноліття здійснюється в судовому порядку за новою позовною заявою 
(п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року N 3 
«Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при 
розгляді справ щодо батьківства,материнства та стягнення аліментів» [9]). Це 
означає, що навіть якщо батьки дитини виплачували їй аліменти до досягнення 
повноліття за рішенням суду, після досягнення такою особою повноліття має 
бути винесене нове судове рішення щодо продовження стягнення аліментів з 
батьків. Подаючи позовну заяву до суду, особа має довести наявність 
передбачених статтею 199 СК України юридичних фактів, які надають право 
стягувати аліменти на утримання повнолітньої дочки, сина, які продовжують 
навчання. 

У правовій позиції Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду 
згідно з Постановою від 05 червня 2019 року у справі № 754/866/18 про 
стягнення аліментів на утримання повнолітнього сина, що продовжує навчання, 
встановивши, що син сторін який продовжує навчання, потребує матеріальної 
допомоги, а відповідач має можливість її надавати, суди зробили обґрунтований 
висновок про часткове задоволення позову. Судом було зазначено: «Згідно 
частини другої статті 27 Конвенції Організації Об`єднаних Націй про права 
дитини від 20 листопада 1989 року батько(-ки) або інші особи, які виховують 
дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх 
здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку 
дитини». А  посилання у касаційній скарзі про те, що відповідач станом на 20 
березня 2018 року не знав про розгляд справи у суді першої інстанції, оскільки 
не був повідомлений про розгляд справи належним чином, що є підставою для 
скасування оскаржених рішень згідно пункту 5 частини першої статті 411 ЦПК 
України, колегія суддів вважає необґрунтованим [10].  

Отже, у випадку, якщо батьки уникають свого обов’язку утримувати 
дочку, сина, можливе вирішення проблеми наступними варіантами: 

- за наявності нерухомого майна у батька/матері, шляхом укладання 
договору про припинення права на аліменти для дочки, сина, у зв'язку з 
передачею права власності на нерухоме майно; 

- за рішенням суду.  
Судом встановлюється здатність батьків надавати матеріальну допомогу. 

Суд за основу має брати установлений законом прожитковий мінімум. Разом з 
тим суд має враховувати розмір витрат, які батьки змушені нести (наприклад, у 
зв'язку із власною хворобою тощо). Якщо доходи батьків з урахуванням 

необхідних витрат забезпечують їм прожитковий мінімум, вони можуть 
визнаватися такими, що здатні надавати матеріальну допомогу. В будь-якому 
випадку суд має оцінювати всі обставини справи в сукупності. 

Права дітей, малолітніх, неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх, 
мають у всіх правовідносинах пріоритетний характер, знаходяться під 
особливим захистом законодавця. Батьківськи права, також як і права дітей, 
охороняються законом. Встановлення істинних, заснованих на законі взаємних 
прав і обов'язків є одним з основних завдань сімейного законодавства. 
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Тому, у випадках, коли дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з 
навчанням до досягнення нею двадцяти трьох років, правила статті 185 СК 
України (додаткові витрати на дитину) не застосовуються, зазначені 
правовідносини регулюються статтею 199 цього Кодексу (утримання дитини, яка 
продовжує навчання) [8].  

В разі відмови батьків від утримання повнолітньої дитини в період 
навчання, стягнення з них аліментів проводиться в судовому порядку. Позов до 
суду в такому випадку може подати як самі дочка або син, так і той з батьків, з 
ким проживає дочка або син. При цьому стягнення аліментів на дочку, сина, які 
досягли повноліття здійснюється в судовому порядку за новою позовною заявою 
(п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року N 3 
«Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при 
розгляді справ щодо батьківства,материнства та стягнення аліментів» [9]). Це 
означає, що навіть якщо батьки дитини виплачували їй аліменти до досягнення 
повноліття за рішенням суду, після досягнення такою особою повноліття має 
бути винесене нове судове рішення щодо продовження стягнення аліментів з 
батьків. Подаючи позовну заяву до суду, особа має довести наявність 
передбачених статтею 199 СК України юридичних фактів, які надають право 
стягувати аліменти на утримання повнолітньої дочки, сина, які продовжують 
навчання. 

У правовій позиції Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду 
згідно з Постановою від 05 червня 2019 року у справі № 754/866/18 про 
стягнення аліментів на утримання повнолітнього сина, що продовжує навчання, 
встановивши, що син сторін який продовжує навчання, потребує матеріальної 
допомоги, а відповідач має можливість її надавати, суди зробили обґрунтований 
висновок про часткове задоволення позову. Судом було зазначено: «Згідно 
частини другої статті 27 Конвенції Організації Об`єднаних Націй про права 
дитини від 20 листопада 1989 року батько(-ки) або інші особи, які виховують 
дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх 
здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку 
дитини». А  посилання у касаційній скарзі про те, що відповідач станом на 20 
березня 2018 року не знав про розгляд справи у суді першої інстанції, оскільки 
не був повідомлений про розгляд справи належним чином, що є підставою для 
скасування оскаржених рішень згідно пункту 5 частини першої статті 411 ЦПК 
України, колегія суддів вважає необґрунтованим [10].  

Отже, у випадку, якщо батьки уникають свого обов’язку утримувати 
дочку, сина, можливе вирішення проблеми наступними варіантами: 

- за наявності нерухомого майна у батька/матері, шляхом укладання 
договору про припинення права на аліменти для дочки, сина, у зв'язку з 
передачею права власності на нерухоме майно; 

- за рішенням суду.  
Судом встановлюється здатність батьків надавати матеріальну допомогу. 

Суд за основу має брати установлений законом прожитковий мінімум. Разом з 
тим суд має враховувати розмір витрат, які батьки змушені нести (наприклад, у 
зв'язку із власною хворобою тощо). Якщо доходи батьків з урахуванням 

необхідних витрат забезпечують їм прожитковий мінімум, вони можуть 
визнаватися такими, що здатні надавати матеріальну допомогу. В будь-якому 
випадку суд має оцінювати всі обставини справи в сукупності. 

Права дітей, малолітніх, неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх, 
мають у всіх правовідносинах пріоритетний характер, знаходяться під 
особливим захистом законодавця. Батьківськи права, також як і права дітей, 
охороняються законом. Встановлення істинних, заснованих на законі взаємних 
прав і обов'язків є одним з основних завдань сімейного законодавства. 
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У системі юридичних гарантій, що забезпечують здійснення будь-яких 
прав, першочергове значення належить їх захисту, за допомогою якого 
досягається відновлення становища, що існувало до порушення, попередження і 
припинення протиправних дій. Ще у Стародавньому Римі говорили: «Ibi jus, ibi 
remediam», що в перекладі означає: де право, там і засоби його захисту. Отже, 
нормальна життєдіяльність суб’єктів права неможлива без забезпечення надійної 
охорони та захисту належних їм прав [1, с. 53]. 

Відомий радянський цивіліст В. П. Грибанов свого часу також писав: 
«Суб’єктивне право, яке надається особі, проте не забезпечується від його 
порушення необхідними засобами захисту, є лише «декларативним» правом» [2, 
с. 153]. 

Цілком очевидно, що питання, які стосуються судового захисту прав, є 
ключовими для науки цивільного процесуального права, адже ефективність 
судового захисту пов’язана із належним виконанням судом завдань цивільного 
судочинства, досягнення яких опосередковується спеціальною метою – захистом 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Крім того, захист 
порушеного права як мета цивільного судочинства виступає одним загальним 
об’єктом системи цивільних процесуальних правовідносин, а тому має 
універсальне значення для всього цивільного процесу [3, с. 53]. 

Серед інших прав, які підлягають захисту в порядку цивільного 
судочинства, особливе місце посідають права та інтереси, що виникають із 
сімейних правовідносин, які характеризуються особливою юридичною 
природою, сукупністю спеціальних ознак. 

Аналізуючи сімейні правовідносини, Є. М. Ворожейкін справедливо 
звертає увагу на те, що саме їхні ознаки є критеріями, що дозволяють 
розмежовувати сімейні і суміжні правовідносини. У своїй сукупності вони 
підкреслюють найважливіші сторони сімейних правовідносин, розкривають їх 
природу, характеризують механізм їх дії, динаміку розвитку [4, с. 71]. Водночас 
ознаки, властиві для сімейних правовідносин, не є рівнозначними. Деякі з них є 
найважливішими у тому сенсі, що вони: є підставою для розмежування сімейних 
і суміжних правовідносин; підкреслюють найбільш специфічні особливості 
сімейних правовідносин, вказуючи на їх найважливіші властивості, сутність. 

Інші ознаки заповнюють те, чого не вистачає для характеристики сімейних 
правовідносин за допомогою основних, головних ознак [4, с. 44–45]. 

Зауважимо, що на сьогодні у науковій доктрині немає єдиної концепції 
щодо визначення змісту правової категорії «захист прав та інтересів». 

На наш погляд, для визначення юридичної природи захисту прав та 
інтересів необхідно, по-перше, розмежувати це поняття і поняття правової 
охорони. Останню ми розглядаємо як систему двох правових механізмів, за 
допомогою яких здійснюється як позитивне, так і ретроспективне регулювання 
суспільних відносин. Перше полягає у тому, що за допомогою відповідних норм 
права здійснюється правовий вплив на поведінку учасників суспільних відносин, 
в силу чого така поведінка набуває ознак правової поведінки. У свою чергу, 
поведінка, урегульована нормами права, правова поведінка, може бути як 
правомірною, що здійснюється у межах правових норм і спрямована на їх 
виконання, так і протиправною, такою, що порушує відповідні норми. З огляду 
на це противоправна поведінка є тим юридичним фактом, який «запускає» 
механізм захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та 
інтересів. Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що захист прав, свобод 
та інтересів є складовою частиною їх охорони, яка, поряд із позитивним 
правовим регулюванням суспільних відносин, тобто регламентацією прав та 
обов’язків їх суб’єктів, включає комплекс заходів, спрямованих на відновлення 
порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та інтересів. 

По-друге, щодо сутності правової категорії «захист прав та інтересів» ми 
поділяємо позицію тих авторів, які під захистом права розуміють також захист 
інтересу, адже інтерес є тими потребами та прагненнями до користування 
конкретними матеріальними та (або) нематеріальними благами, що 
опосередковуються певним суб’єктивним правом. Відтак порушення права є 
порушенням інтересу, а захист права передбачає також захист інтересу. Зокрема, 
створення перешкод для реалізації правомочностей, що становлять зміст 
суб’єктивного права, створює і перешкоди для реалізації відповідного прагнення 
до користування конкретним матеріальним та (або) нематеріальним благом, що 
опосередковується цим суб’єктивним правом, тобто перешкоди для реалізації 
відповідного інтересу. Водночас, захищаючи суб’єктивне право як визначену 
законом тріаду правомочностей, закон тим самим захищає й інтерес. 

Попри це варто наголосити на тому, що охоронюваний законом (законний) 
сімейний інтерес може бути і самостійним об’єктом судового захисту. Йдеться 
про випадки, коли законодавець гарантує реалізацію інтересів, які не 
опосередковані суб’єктивними сімейними правами. Такими, наприклад, є 
«інтереси сім’ї» (ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 65 СК України), «інтереси держави» (ч. 1 ст. 
27 СК України), «інтереси суспільства» (ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 27 СК України), 
«інтереси подружжя» (ч. 1 ст. 27 СК України), «інтереси дитини» (ч. 6 ст. 19, ч. 1 
ст. 42, ч. 2 ст. 207 СК України) тощо. 

Також, на чому слід зупинитися, визначаючи сутність захисту прав та 
інтересів, – це власне зміст цієї правової категорії. У відповідному контексті 
обґрунтованою є думка Ю. Д. Притики, що традиційне визначення поняття 
захисту прав потрібно дещо модифікувати, поклавши в його основу категорію 
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У системі юридичних гарантій, що забезпечують здійснення будь-яких 
прав, першочергове значення належить їх захисту, за допомогою якого 
досягається відновлення становища, що існувало до порушення, попередження і 
припинення протиправних дій. Ще у Стародавньому Римі говорили: «Ibi jus, ibi 
remediam», що в перекладі означає: де право, там і засоби його захисту. Отже, 
нормальна життєдіяльність суб’єктів права неможлива без забезпечення надійної 
охорони та захисту належних їм прав [1, с. 53]. 

Відомий радянський цивіліст В. П. Грибанов свого часу також писав: 
«Суб’єктивне право, яке надається особі, проте не забезпечується від його 
порушення необхідними засобами захисту, є лише «декларативним» правом» [2, 
с. 153]. 

Цілком очевидно, що питання, які стосуються судового захисту прав, є 
ключовими для науки цивільного процесуального права, адже ефективність 
судового захисту пов’язана із належним виконанням судом завдань цивільного 
судочинства, досягнення яких опосередковується спеціальною метою – захистом 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Крім того, захист 
порушеного права як мета цивільного судочинства виступає одним загальним 
об’єктом системи цивільних процесуальних правовідносин, а тому має 
універсальне значення для всього цивільного процесу [3, с. 53]. 

Серед інших прав, які підлягають захисту в порядку цивільного 
судочинства, особливе місце посідають права та інтереси, що виникають із 
сімейних правовідносин, які характеризуються особливою юридичною 
природою, сукупністю спеціальних ознак. 

Аналізуючи сімейні правовідносини, Є. М. Ворожейкін справедливо 
звертає увагу на те, що саме їхні ознаки є критеріями, що дозволяють 
розмежовувати сімейні і суміжні правовідносини. У своїй сукупності вони 
підкреслюють найважливіші сторони сімейних правовідносин, розкривають їх 
природу, характеризують механізм їх дії, динаміку розвитку [4, с. 71]. Водночас 
ознаки, властиві для сімейних правовідносин, не є рівнозначними. Деякі з них є 
найважливішими у тому сенсі, що вони: є підставою для розмежування сімейних 
і суміжних правовідносин; підкреслюють найбільш специфічні особливості 
сімейних правовідносин, вказуючи на їх найважливіші властивості, сутність. 

Інші ознаки заповнюють те, чого не вистачає для характеристики сімейних 
правовідносин за допомогою основних, головних ознак [4, с. 44–45]. 

Зауважимо, що на сьогодні у науковій доктрині немає єдиної концепції 
щодо визначення змісту правової категорії «захист прав та інтересів». 

На наш погляд, для визначення юридичної природи захисту прав та 
інтересів необхідно, по-перше, розмежувати це поняття і поняття правової 
охорони. Останню ми розглядаємо як систему двох правових механізмів, за 
допомогою яких здійснюється як позитивне, так і ретроспективне регулювання 
суспільних відносин. Перше полягає у тому, що за допомогою відповідних норм 
права здійснюється правовий вплив на поведінку учасників суспільних відносин, 
в силу чого така поведінка набуває ознак правової поведінки. У свою чергу, 
поведінка, урегульована нормами права, правова поведінка, може бути як 
правомірною, що здійснюється у межах правових норм і спрямована на їх 
виконання, так і протиправною, такою, що порушує відповідні норми. З огляду 
на це противоправна поведінка є тим юридичним фактом, який «запускає» 
механізм захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та 
інтересів. Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що захист прав, свобод 
та інтересів є складовою частиною їх охорони, яка, поряд із позитивним 
правовим регулюванням суспільних відносин, тобто регламентацією прав та 
обов’язків їх суб’єктів, включає комплекс заходів, спрямованих на відновлення 
порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та інтересів. 

По-друге, щодо сутності правової категорії «захист прав та інтересів» ми 
поділяємо позицію тих авторів, які під захистом права розуміють також захист 
інтересу, адже інтерес є тими потребами та прагненнями до користування 
конкретними матеріальними та (або) нематеріальними благами, що 
опосередковуються певним суб’єктивним правом. Відтак порушення права є 
порушенням інтересу, а захист права передбачає також захист інтересу. Зокрема, 
створення перешкод для реалізації правомочностей, що становлять зміст 
суб’єктивного права, створює і перешкоди для реалізації відповідного прагнення 
до користування конкретним матеріальним та (або) нематеріальним благом, що 
опосередковується цим суб’єктивним правом, тобто перешкоди для реалізації 
відповідного інтересу. Водночас, захищаючи суб’єктивне право як визначену 
законом тріаду правомочностей, закон тим самим захищає й інтерес. 

Попри це варто наголосити на тому, що охоронюваний законом (законний) 
сімейний інтерес може бути і самостійним об’єктом судового захисту. Йдеться 
про випадки, коли законодавець гарантує реалізацію інтересів, які не 
опосередковані суб’єктивними сімейними правами. Такими, наприклад, є 
«інтереси сім’ї» (ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 65 СК України), «інтереси держави» (ч. 1 ст. 
27 СК України), «інтереси суспільства» (ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 27 СК України), 
«інтереси подружжя» (ч. 1 ст. 27 СК України), «інтереси дитини» (ч. 6 ст. 19, ч. 1 
ст. 42, ч. 2 ст. 207 СК України) тощо. 

Також, на чому слід зупинитися, визначаючи сутність захисту прав та 
інтересів, – це власне зміст цієї правової категорії. У відповідному контексті 
обґрунтованою є думка Ю. Д. Притики, що традиційне визначення поняття 
захисту прав потрібно дещо модифікувати, поклавши в його основу категорію 

27



діяльності, що дасть змогу повніше відобразити притаманні цьому правовому 
явищу якості [5, с. 17–18]. 

З огляду на викладене захист прав та інтересів у широкому розумінні, на 
наш погляд, включає як діяльність відповідних юрисдикційних органів щодо 
застосування передбачених законом способів та засобів, спрямованих на 
забезпечення здійснення та відновлення порушених, невизнаних чи 
оспорюваних прав, свобод та інтересів, так і їх самозахист. При цьому діяльність 
щодо запобігання порушенням, невизнання чи оспорювання суб’єктивного права 
чи охоронюваного законом інтересу ми не розглядаємо як складову їх захисту, 
адже, як уже зазначалося, про захист прав та інтересів можна вести мову тільки у 
разі їх порушення, невизнання чи оспорювання, тобто факту протиправної 
поведінки щодо управомоченої особи. До речі, саме з таких мотивів виходить і 
законодавець, який у ч. 1 ст. 15 ЦК України визначає: кожна особа має право на 
захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання. 

Висловлені вище міркування дають підстави визначити захист прав та 
інтересів як діяльність управомочених осіб, а також юрисдикційних органів, що 
спрямована на забезпечення здійснення та відновлення порушених, невизнаних 
чи оспорюваних прав, свобод та інтересів у спосіб, встановлений законом. 

Відповідно до статей 16–18 ЦК України, статей 18, 19 СК України захист 
сімейних прав та інтересів може здійснюватися судом, органом опіки та 
піклування, Президентом України, органами державної влади, органами влади 
АРК або органами місцевого самоврядування, нотаріусом. 

Обґрунтованою є висловлена в юридичній літературі думка, що серед 
інших форм саме судова форма захисту є універсальною, історично 
сформованою, докладно регламентованою нормами цивільного процесуального 
права та забезпечує надійні гарантії правильного застосування закону, 
встановлення реально існуючих прав і обов’язків [6, с. 370]. 

Аналіз норм сімейного та цивільного процесуального законодавства 
України дає підстави стверджувати, що законодавцем саме суду надано більш 
широкі повноваження у сфері захисту сімейних прав порівняно із 
повноваженнями інших юрисдикційних органів.  

Виходячи з наведеного, ми поділяємо позицію В. В. Комарова, відповідно 
до якої питання щодо форм захисту прав та інтересів має принципове значення, 
його доречно інтерпретувати в контексті доктрини поділу влади в сучасній 
державі на законодавчу, виконавчу і судову та концепції правової держави, яка, 
зокрема, передбачає наявність права на суд як абсолютного права, тобто 
пріоритету судової влади [7, с. 139]. 

З огляду на викладене, захист сімейних прав та інтересів у порядку 
цивільного судочинства можна визначити як регламентовану цивільним 
процесуальним законом діяльність суду щодо розгляду сімейних справ з метою 
забезпечення здійснення та (або) відновлення порушених, невизнаних чи 
оспорюваних охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів та (або) 
суб’єктивних сімейних прав, що випливають зі змісту визначених 
процесуальним та (або) матеріальним законом правовідносин. 
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Поміж основних трендів у регулювання підприємницьких товариств як у 

вітчизняному законодавстві, так і в законодавстві європейських держав, варто, в 
першу чергу, назвати зближення підходів у правового регулюванні АТ та ТОВ. 
Зміст таких «наближень» полягає у застосування універсальних правових 
механізмів щодо оборотоздатності корпоративних прав, зокрема, їх 
об’єктивованої форми (акцій, часток у статутному капіталі). На практиці, це 
відображається у застосуванні у Законі України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» положень щодо номінальної вартості часток, 
порядку формування статутного капіталу, порядку його динаміки тощо. Серед 
положень, що привертають до себе увагу в плані зміни законодавчих підходів 
щодо їх регулювання є порядок сплати вкладів засновниками ТОВ при його 
створенні.  

Оскільки законодавчо для ТОВ не передбачено вимог щодо мінімального 
розміру статутного капіталу, в нормах Закону цілком логічно відсутня вимога 
сплати вкладів засновниками до моменту державної реєстрації товариства. 
Більше того, положення ч. 1 ст. 14 Закону передбачають скорочений, порівняно 
із нормами попереднього законодавства, строк для сплати вкладу до статутного 
капіталу – шість місяців з  дати державної реєстрації товариства. При цьому, 
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діяльності, що дасть змогу повніше відобразити притаманні цьому правовому 
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забезпечення здійснення та відновлення порушених, невизнаних чи 
оспорюваних прав, свобод та інтересів, так і їх самозахист. При цьому діяльність 
щодо запобігання порушенням, невизнання чи оспорювання суб’єктивного права 
чи охоронюваного законом інтересу ми не розглядаємо як складову їх захисту, 
адже, як уже зазначалося, про захист прав та інтересів можна вести мову тільки у 
разі їх порушення, невизнання чи оспорювання, тобто факту протиправної 
поведінки щодо управомоченої особи. До речі, саме з таких мотивів виходить і 
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піклування, Президентом України, органами державної влади, органами влади 
АРК або органами місцевого самоврядування, нотаріусом. 

Обґрунтованою є висловлена в юридичній літературі думка, що серед 
інших форм саме судова форма захисту є універсальною, історично 
сформованою, докладно регламентованою нормами цивільного процесуального 
права та забезпечує надійні гарантії правильного застосування закону, 
встановлення реально існуючих прав і обов’язків [6, с. 370]. 

Аналіз норм сімейного та цивільного процесуального законодавства 
України дає підстави стверджувати, що законодавцем саме суду надано більш 
широкі повноваження у сфері захисту сімейних прав порівняно із 
повноваженнями інших юрисдикційних органів.  

Виходячи з наведеного, ми поділяємо позицію В. В. Комарова, відповідно 
до якої питання щодо форм захисту прав та інтересів має принципове значення, 
його доречно інтерпретувати в контексті доктрини поділу влади в сучасній 
державі на законодавчу, виконавчу і судову та концепції правової держави, яка, 
зокрема, передбачає наявність права на суд як абсолютного права, тобто 
пріоритету судової влади [7, с. 139]. 

З огляду на викладене, захист сімейних прав та інтересів у порядку 
цивільного судочинства можна визначити як регламентовану цивільним 
процесуальним законом діяльність суду щодо розгляду сімейних справ з метою 
забезпечення здійснення та (або) відновлення порушених, невизнаних чи 
оспорюваних охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів та (або) 
суб’єктивних сімейних прав, що випливають зі змісту визначених 
процесуальним та (або) матеріальним законом правовідносин. 
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зазначена частина статті містить застереження – якщо інше не передбачено 
статутом. Такого роду застереження є проявом диспозитивності регулювання 
діяльності ТОВ, що відображається у наявності можливості установлення на 
локальному рівні (у статуті) альтернативного порядку внесення вкладів 
засновниками. Але в даному випадку потрібно обов’язково враховувати кілька 
моментів щодо зміни передбаченого ч. 1 ст. 14 Закону порядку внесення вкладів.  

По-перше, формулювання «якщо інше не передбачено статутом» дозволяє 
припускати можливість не лише скорочення запропонованого у Законі строку, 
але і його збільшення. Жодних меж щодо зазначених строків законодавчо не 
визначено. Таку надмірну диспозитивність слід оцінити критично, адже цілком 
очевидно, що встановлення строку для сплати вкладів понад 1 рік не 
відповідатиме інтересам товариства. 

По-друге, змінити установлений у вказаній статті порядок внесення 
вкладів можливо лише шляхом внесення змін до статуту на основі рішення 
загальних зборів учасників. У Законі передбачено спеціальний порядок 
прийняття такого рішення – за нього мають проголосувати усі учасники 
товариства одноголосно. При цьому, згідно аналізу ч. 1 ст. 14 Закону можна 
стверджувати про можливість подальших змін установлених у статуті положень 
та їх виключення. Останні мають здійснюватися, знову ж таки, на підставі 
одноголосного рішення усіх учасників на загальних зборах товариства.  

Формулювання положень ч. 1 ст. 14 визначає також твердження про те, що 
установлений порядок сплати вкладів учасниками можливо змінити лише після 
державної реєстрації товариства шляхом проведення загальних зборів, участь у 
яких взяли усі без винятку учасники. Такого роду можливість на етапі створення 
товариства шляхом відповідної одностайної домовленості між засновниками 
безпосередньо нормами цієї статті не передбачена. У той же час, заборони щодо 
вказаних положень у коментованому Законі також не передбачено.  

У ч. 2 ст. 14 Закону установлюється вимога щодо неможливості 
установлення вартості вкладу  кожного учасника товариства, меншої за 
номінальну вартість його частки. Таке положення визначене специфікою 
правової природи частки у статутному капіталі. Із позиції корпоративного права 
частка у статутному капіталі є об’єктивованою формою корпоративних прав як 
об’єкта цивільних правовідносин. Таким чином, номінальна вартість вкладу 
засновника (учасника) визначає обсяг належних йому корпоративних прав (якщо 
інше не передбачено домовленістю між засновниками (учасниками) товариства) 
[1, с. 42; 2, с. 159]. 

Окрім того, положення ч. 2 ст. 14 Закону є свідченням наближення підходів 
щодо правового регулювання приватних акціонерних товариств та товариств з 
обмеженою відповідальністю. Зокрема, ідеться про встановлення у ній положень 
щодо номінальної вартості частки у статутному капіталі та заборони можливості 
встановлення її вартості, що є нижча за номінальну. Як зазначає О.М. Вінник, в 
плані регулювання акціонерних товариств положення Закону України «Про 
акціонерні товариства» (ч. 2 ст. 22) про відсутність в АТ права розміщувати акції за 
ціною нижчою за їх номінальну вартість зумовлені потребою захисту інтересів 
самого АТ, його акціонерів, які оплатили акції за їх ринковою чи номінальною 

вартістю, та кредиторів товариства. У цьому аспекті варто погодитися із ученою, 
що відсутність заборони щодо означеного призведе у кінцевому результаті до 
суттєвої невідповідності номінальної вартості статутного капіталу та власного 
капіталу товариства [3, с. 81]. Таке ж саме функціональне навантаження вказана 
заборона має і в розрізі регулювання діяльності ТОВ. Потрібно враховувати при 
цьому, що норми чинного Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» не передбачають положень щодо вимог, пов’язаних 
із розміром власного капіталу або ж чистих активів товариства і це цілком логічно з 
огляду на відсутність законодавчо визначених вимог щодо мінімального розміру 
статутного капіталу. Опосередковано конструкція чистих активів використовується 
у окремих статтях Закону, наприклад, у ч. 3 ст. 31 зниження розміру чистих активів 
(за визначених законодавчо умов) є одним із критеріїв скликання позачергових 
загальних зборів товариства.  

 Положення ч. 2 ст. 14 є доречними з огляду на те, що відповідність 
фактичного розміру власного капіталу (чистих активів) та заявленої його 
номінальної вартості є однією із комплексу гарантій, спрямованих на охорону та 
захист як кредиторів товариства, так і його учасників. Таким чином,  дотримання 
положень ч. 2 цієї статті товариством визначатиме відсутність ситуації, за якої 
розмір його власного капіталу суттєво розходитиметься із заявленою 
номінальною вартістю статутного капіталу.   

Таким чином, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» слід відзначити як нормативний акт, який втілює значну 
кількість ефективних положень щодо регулювання ТОВ, у порівнянні із 
попередньо діючими законодавчими нормами. Норми Закону у багатьох своїх 
аспектах є ефективними для забезпечення адекватного регулювання статусу 
ТОВ, однак, не позбавлені потреби окремих їх уточнень. 
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зазначена частина статті містить застереження – якщо інше не передбачено 
статутом. Такого роду застереження є проявом диспозитивності регулювання 
діяльності ТОВ, що відображається у наявності можливості установлення на 
локальному рівні (у статуті) альтернативного порядку внесення вкладів 
засновниками. Але в даному випадку потрібно обов’язково враховувати кілька 
моментів щодо зміни передбаченого ч. 1 ст. 14 Закону порядку внесення вкладів.  

По-перше, формулювання «якщо інше не передбачено статутом» дозволяє 
припускати можливість не лише скорочення запропонованого у Законі строку, 
але і його збільшення. Жодних меж щодо зазначених строків законодавчо не 
визначено. Таку надмірну диспозитивність слід оцінити критично, адже цілком 
очевидно, що встановлення строку для сплати вкладів понад 1 рік не 
відповідатиме інтересам товариства. 

По-друге, змінити установлений у вказаній статті порядок внесення 
вкладів можливо лише шляхом внесення змін до статуту на основі рішення 
загальних зборів учасників. У Законі передбачено спеціальний порядок 
прийняття такого рішення – за нього мають проголосувати усі учасники 
товариства одноголосно. При цьому, згідно аналізу ч. 1 ст. 14 Закону можна 
стверджувати про можливість подальших змін установлених у статуті положень 
та їх виключення. Останні мають здійснюватися, знову ж таки, на підставі 
одноголосного рішення усіх учасників на загальних зборах товариства.  

Формулювання положень ч. 1 ст. 14 визначає також твердження про те, що 
установлений порядок сплати вкладів учасниками можливо змінити лише після 
державної реєстрації товариства шляхом проведення загальних зборів, участь у 
яких взяли усі без винятку учасники. Такого роду можливість на етапі створення 
товариства шляхом відповідної одностайної домовленості між засновниками 
безпосередньо нормами цієї статті не передбачена. У той же час, заборони щодо 
вказаних положень у коментованому Законі також не передбачено.  

У ч. 2 ст. 14 Закону установлюється вимога щодо неможливості 
установлення вартості вкладу  кожного учасника товариства, меншої за 
номінальну вартість його частки. Таке положення визначене специфікою 
правової природи частки у статутному капіталі. Із позиції корпоративного права 
частка у статутному капіталі є об’єктивованою формою корпоративних прав як 
об’єкта цивільних правовідносин. Таким чином, номінальна вартість вкладу 
засновника (учасника) визначає обсяг належних йому корпоративних прав (якщо 
інше не передбачено домовленістю між засновниками (учасниками) товариства) 
[1, с. 42; 2, с. 159]. 

Окрім того, положення ч. 2 ст. 14 Закону є свідченням наближення підходів 
щодо правового регулювання приватних акціонерних товариств та товариств з 
обмеженою відповідальністю. Зокрема, ідеться про встановлення у ній положень 
щодо номінальної вартості частки у статутному капіталі та заборони можливості 
встановлення її вартості, що є нижча за номінальну. Як зазначає О.М. Вінник, в 
плані регулювання акціонерних товариств положення Закону України «Про 
акціонерні товариства» (ч. 2 ст. 22) про відсутність в АТ права розміщувати акції за 
ціною нижчою за їх номінальну вартість зумовлені потребою захисту інтересів 
самого АТ, його акціонерів, які оплатили акції за їх ринковою чи номінальною 

вартістю, та кредиторів товариства. У цьому аспекті варто погодитися із ученою, 
що відсутність заборони щодо означеного призведе у кінцевому результаті до 
суттєвої невідповідності номінальної вартості статутного капіталу та власного 
капіталу товариства [3, с. 81]. Таке ж саме функціональне навантаження вказана 
заборона має і в розрізі регулювання діяльності ТОВ. Потрібно враховувати при 
цьому, що норми чинного Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» не передбачають положень щодо вимог, пов’язаних 
із розміром власного капіталу або ж чистих активів товариства і це цілком логічно з 
огляду на відсутність законодавчо визначених вимог щодо мінімального розміру 
статутного капіталу. Опосередковано конструкція чистих активів використовується 
у окремих статтях Закону, наприклад, у ч. 3 ст. 31 зниження розміру чистих активів 
(за визначених законодавчо умов) є одним із критеріїв скликання позачергових 
загальних зборів товариства.  

 Положення ч. 2 ст. 14 є доречними з огляду на те, що відповідність 
фактичного розміру власного капіталу (чистих активів) та заявленої його 
номінальної вартості є однією із комплексу гарантій, спрямованих на охорону та 
захист як кредиторів товариства, так і його учасників. Таким чином,  дотримання 
положень ч. 2 цієї статті товариством визначатиме відсутність ситуації, за якої 
розмір його власного капіталу суттєво розходитиметься із заявленою 
номінальною вартістю статутного капіталу.   

Таким чином, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» слід відзначити як нормативний акт, який втілює значну 
кількість ефективних положень щодо регулювання ТОВ, у порівнянні із 
попередньо діючими законодавчими нормами. Норми Закону у багатьох своїх 
аспектах є ефективними для забезпечення адекватного регулювання статусу 
ТОВ, однак, не позбавлені потреби окремих їх уточнень. 
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спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Борги спадкодавця – це 
майнові зобов’язання, які прийняв на себе спадкодавець перед фізичними або 
юридичними особами (кредиторами), але смерть позбавила його можливості 
виконати їх. Обов’язки спадкодавця є частиною спадщини, в прийняття якої 
спадкоємці не заінтересовані. Більш того, спадкоємці часто намагаються 
уникнути виконання обов’язку, що увійшов до складу спадщини. Наведеною 
обставиною пояснюється ситуація, коли спадкоємці не звертаються із заявами 
про прийняття спадщини до нотаріуса або уповноваженої на це посадової особи 
відповідного органу місцевого самоврядування з метою ухилення від погашення 
боргів спадкодавця, у зв’язку з чим спадкова справа не заводиться. При цьому 
має місце фактичне користування спадковим майном. Додатково слід вказати, 
що спадкоємці часто не виконують покладений на них обов’язок повідомити 
кредитора про відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1281 ЦК). У зв’язку з цим гостро 
постає проблема захисту прав кредиторів спадкодавця у сфері спадкового права. 

Згідно зі ст. 1282 ЦК вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані 
задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між 
спадкоємцями та кредитором інше не встановлено. Отже наведена норма 
передбачає позасудовий механізм задоволення вимог кредиторів, в тому числі 
шляхом укладення відповідного договору із спадкоємцями. Не викликає сумніву, 
що такий договір може містити обов’язок погашення боргів спадкодавця в 
меншому розміру, відстрочення або розстрочення платежу тощо. Договірний 
порядок у цьому випадку повною мірою відповідає інтересам як кредитора, так і 
спадкоємця боржника.  

У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає 
стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі. Таким чином 
законом встановлений спеціальний спосіб захисту прав кредитора спадкодавця – 
звернення стягнення на успадковане майно.  

У правовій доктрині, а також у судовій практиці дискусійним залишається 
питання правової свободи кредитора в частині вибору способу захисту своїх 
порушених прав. З цього приводу можна відзначити дві позиції, які по-різному 
вирішують поставлене питання. Так, прихильники першої позиції вважають, що 
кредитор може захистити свої права виключно шляхом застосування 
спеціального способу захисту, встановленого у ст. 1282 ЦК. Інша позиція 
зводиться до надання кредитору спадкодавця можливості використовувати будь-
який спосіб захисту, як спеціальний, так і загальний, зокрема примусове 
виконання обов’язку в натурі (п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК). 

На нашу думку спеціальний спосіб захисту прав кредитора є додатковим за 
своєю природою стосовно загальних способів захисту цивільних прав та 
інтересів судом, визначених у ст. 16 ЦК. Застосування певного способу захисту 
визначається критерієм його належності та ефективності, а не механічним 
співвідношенням загальних і спеціальних способів захисту. При цьому 
ефективний спосіб захисту має бути таким, що відповідає змісту порушеного 
права, та таким, що забезпечує реальне поновлення прав особи, за захистом яких 
вона звернулась до суду, відповідно до вимог законодавства.  

Звернення стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі, не 
завжди є ефективним, а його доцільність напряму залежить від складу спадщини. 
Право власності на незначну частку у квартирі або житловому будинку буде 
вкрай важко реалізувати кредиторові з метою погашення боргів спадкодавця.  

Крім того механізм судового захисту прав кредитора спадкодавця, 
закріплений у ст. 1282 ЦК, взагалі не може бути реалізований у тому разі, коли 
майно, отримане спадкоємцем в порядку спадкування, не збереглося у нього. 
Наприклад, спадкоємець продав, подарував це майно третій особі.  

Важливо відзначити, що необхідність захисту прав кредитора спадкодавця 
зумовлена невиконанням спадкоємцем покладеного на нього  обов’язку 
задовольнити вимоги кредитора шляхом одноразового платежу (ч. 2 ст. 1282 
ЦК). Тому має бути враховано не лише заміну боржника у зобов’язанні поза 
волею кредитора, а й ту обставину, що права останнього фактично порушуються 
правонаступником боржника.  

Слід підкреслити, що правова можливість кредитора самостійно обирати 
спосіб захисту своїх прав жодним чином не порушує баланс інтересів суб’єктів 
відповідних правовідносин. Надаючи свободу вибору, цивільне право має 
забезпечити при цьому розумне співвідношення (обґрунтовану пропорційність) 
між різними інтересами таких суб’єктів щодо одного і того ж блага. Зокрема, 
інтереси спадкоємця при погашенні боргів спадкодавця забезпечуються такими 
чинниками: 

– задоволення вимог кредитора відбувається спадкоємцями в межах 
вартості отриманого ними у спадщину майна; 

– за наявності кількох спадкоємців їх обов’язок перед кредитором 
спадкодавця є частковим, а не солідарним; 

– строк для пред’явлення вимог кредиторів спадкодавця до спадкоємців за 
своєю природою є преклюзивним. Сплив такого строку має наслідком 
позбавлення кредитора права вимоги (припинення його цивільного права), а 
отже, і неможливість вимагати у суді захисту відповідного права. 

Таким чином, у ЦК серед положень про порядок задоволення вимог 
кредитора спадкодавця визначений справедливий баланс між законними 
інтересами та правомірними очікуваннями кредитора та зустрічними їм 
інтересами спадкоємців. Дотримання цього балансу полягає в тому, щоб 
забезпечити задоволення вимог кредитора спадкодавця, не порушивши при 
цьому майнових прав та інтересів спадкоємців такої особи. 

Права кредитора підлягають судовому захисту лише у разі дотримання 
певних умов, а саме: пред’явлення кредитором письмової вимоги до спадкоємця 
про погашення боргів спадкодавця; дотримання строків пред’явлення такої 
вимоги; прийняття спадкоємцем спадщини у спосіб та строки, визначені 
цивільним законодавством; невиконання спадкоємцем вимоги кредитора шляхом 
одноразового платежу. 

За таких обставин, право кредитора спадкодавця недоцільно обмежувати в 
частині обрання конкретного способу захисту. Кредитор може на власний розсуд 
застосувати як спеціальний спосіб захисту (ст. 1282 ЦК), так і загальні способи, 
закріплені у ст. 16 ЦК. Таке розуміння захисту прав кредитора спадкодавця 
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спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Борги спадкодавця – це 
майнові зобов’язання, які прийняв на себе спадкодавець перед фізичними або 
юридичними особами (кредиторами), але смерть позбавила його можливості 
виконати їх. Обов’язки спадкодавця є частиною спадщини, в прийняття якої 
спадкоємці не заінтересовані. Більш того, спадкоємці часто намагаються 
уникнути виконання обов’язку, що увійшов до складу спадщини. Наведеною 
обставиною пояснюється ситуація, коли спадкоємці не звертаються із заявами 
про прийняття спадщини до нотаріуса або уповноваженої на це посадової особи 
відповідного органу місцевого самоврядування з метою ухилення від погашення 
боргів спадкодавця, у зв’язку з чим спадкова справа не заводиться. При цьому 
має місце фактичне користування спадковим майном. Додатково слід вказати, 
що спадкоємці часто не виконують покладений на них обов’язок повідомити 
кредитора про відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1281 ЦК). У зв’язку з цим гостро 
постає проблема захисту прав кредиторів спадкодавця у сфері спадкового права. 

Згідно зі ст. 1282 ЦК вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані 
задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між 
спадкоємцями та кредитором інше не встановлено. Отже наведена норма 
передбачає позасудовий механізм задоволення вимог кредиторів, в тому числі 
шляхом укладення відповідного договору із спадкоємцями. Не викликає сумніву, 
що такий договір може містити обов’язок погашення боргів спадкодавця в 
меншому розміру, відстрочення або розстрочення платежу тощо. Договірний 
порядок у цьому випадку повною мірою відповідає інтересам як кредитора, так і 
спадкоємця боржника.  

У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає 
стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі. Таким чином 
законом встановлений спеціальний спосіб захисту прав кредитора спадкодавця – 
звернення стягнення на успадковане майно.  

У правовій доктрині, а також у судовій практиці дискусійним залишається 
питання правової свободи кредитора в частині вибору способу захисту своїх 
порушених прав. З цього приводу можна відзначити дві позиції, які по-різному 
вирішують поставлене питання. Так, прихильники першої позиції вважають, що 
кредитор може захистити свої права виключно шляхом застосування 
спеціального способу захисту, встановленого у ст. 1282 ЦК. Інша позиція 
зводиться до надання кредитору спадкодавця можливості використовувати будь-
який спосіб захисту, як спеціальний, так і загальний, зокрема примусове 
виконання обов’язку в натурі (п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК). 

На нашу думку спеціальний спосіб захисту прав кредитора є додатковим за 
своєю природою стосовно загальних способів захисту цивільних прав та 
інтересів судом, визначених у ст. 16 ЦК. Застосування певного способу захисту 
визначається критерієм його належності та ефективності, а не механічним 
співвідношенням загальних і спеціальних способів захисту. При цьому 
ефективний спосіб захисту має бути таким, що відповідає змісту порушеного 
права, та таким, що забезпечує реальне поновлення прав особи, за захистом яких 
вона звернулась до суду, відповідно до вимог законодавства.  

Звернення стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі, не 
завжди є ефективним, а його доцільність напряму залежить від складу спадщини. 
Право власності на незначну частку у квартирі або житловому будинку буде 
вкрай важко реалізувати кредиторові з метою погашення боргів спадкодавця.  

Крім того механізм судового захисту прав кредитора спадкодавця, 
закріплений у ст. 1282 ЦК, взагалі не може бути реалізований у тому разі, коли 
майно, отримане спадкоємцем в порядку спадкування, не збереглося у нього. 
Наприклад, спадкоємець продав, подарував це майно третій особі.  

Важливо відзначити, що необхідність захисту прав кредитора спадкодавця 
зумовлена невиконанням спадкоємцем покладеного на нього  обов’язку 
задовольнити вимоги кредитора шляхом одноразового платежу (ч. 2 ст. 1282 
ЦК). Тому має бути враховано не лише заміну боржника у зобов’язанні поза 
волею кредитора, а й ту обставину, що права останнього фактично порушуються 
правонаступником боржника.  

Слід підкреслити, що правова можливість кредитора самостійно обирати 
спосіб захисту своїх прав жодним чином не порушує баланс інтересів суб’єктів 
відповідних правовідносин. Надаючи свободу вибору, цивільне право має 
забезпечити при цьому розумне співвідношення (обґрунтовану пропорційність) 
між різними інтересами таких суб’єктів щодо одного і того ж блага. Зокрема, 
інтереси спадкоємця при погашенні боргів спадкодавця забезпечуються такими 
чинниками: 

– задоволення вимог кредитора відбувається спадкоємцями в межах 
вартості отриманого ними у спадщину майна; 

– за наявності кількох спадкоємців їх обов’язок перед кредитором 
спадкодавця є частковим, а не солідарним; 

– строк для пред’явлення вимог кредиторів спадкодавця до спадкоємців за 
своєю природою є преклюзивним. Сплив такого строку має наслідком 
позбавлення кредитора права вимоги (припинення його цивільного права), а 
отже, і неможливість вимагати у суді захисту відповідного права. 

Таким чином, у ЦК серед положень про порядок задоволення вимог 
кредитора спадкодавця визначений справедливий баланс між законними 
інтересами та правомірними очікуваннями кредитора та зустрічними їм 
інтересами спадкоємців. Дотримання цього балансу полягає в тому, щоб 
забезпечити задоволення вимог кредитора спадкодавця, не порушивши при 
цьому майнових прав та інтересів спадкоємців такої особи. 

Права кредитора підлягають судовому захисту лише у разі дотримання 
певних умов, а саме: пред’явлення кредитором письмової вимоги до спадкоємця 
про погашення боргів спадкодавця; дотримання строків пред’явлення такої 
вимоги; прийняття спадкоємцем спадщини у спосіб та строки, визначені 
цивільним законодавством; невиконання спадкоємцем вимоги кредитора шляхом 
одноразового платежу. 

За таких обставин, право кредитора спадкодавця недоцільно обмежувати в 
частині обрання конкретного способу захисту. Кредитор може на власний розсуд 
застосувати як спеціальний спосіб захисту (ст. 1282 ЦК), так і загальні способи, 
закріплені у ст. 16 ЦК. Таке розуміння захисту прав кредитора спадкодавця 
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повною мірою узгоджується із положенням ч. 2 ст. 16 ЦК, згідно з яким суд 
може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений 
договором або законом чи судом у визначених законом випадках.  

 
Красицька Лариса Василівна, 

доктор юридичних наук, доцент,  
професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА АЛІМЕНТАМИ  
ТА ЇЇ СТЯГНЕННЯ 

 

Питання визначення та стягнення заборгованості за аліментами є на 
сьогодні досить актуальними. Станом на 15 грудня 2020 року до Єдиного 
реєстру боржників внесено записи про 175 380 боржників, які мають 
заборгованість зі сплати аліментів. Відомості про боржника вносять до Єдиного 
реєстру боржників, якщо заборгованість платника аліментів перевищує суму 
платежів за три місяці. За повідомленнями Міністерства юстиції України за 10 
місяців 2020 року з боржників стягнуто п’ять мільярдів гривень аліментних 
платежів. 

Необхідно зазначити, що Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року 
(далі – СК України) [1] містить суперечливі положення щодо можливості 
стягнення заборгованості за аліментами за рішенням суду, а в контексті новітніх 
змін до Закону України 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче 
провадження» [2] положення СК України потребують змін з метою визначеності 
правових норм та забезпечення єдності судової практики.   

Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку 
(доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник 
аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, 
незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном 
(ч. 1 ст. 195 СК України) [1].  

Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються 
судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом (ч. 8 
ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження») [2]. 

Аналіз положень Закону України «Про виконавче положення» свідчить, 
що стягнення заборгованості зі сплати аліментів з боржника здійснює орган 
державної виконавчої служби чи приватний виконавець, яким законодавець 
надав відповідні повноваження щодо звернення стягнення на майно боржника, 
на його заробітну плату, щодо винесення вмотивованих постанов про 
встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, 
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування 
транспортними засобами тощо.  

У той же час СК України в ч. 3 ст. 194 визначає добровільний порядок  
погашення заборгованості за аліментами за заявою платника аліментів, що були 

стягнуті на підставі заяви платника аліментів. Для подання заяви про погашення 
заборгованості за аліментами шляхом відрахувань із заробітної плати, пенсії, 
стипендії достатньо дотримуватися вимог про просту письмову форму такої 
заяви, що подається за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії платника 
аліментів. Якщо платник аліментів добровільно не написав такої заяви, то 
заборгованість за аліментами стягується за рішенням суду.   

Враховуючи положення ч. 4 ст. 194 СК України, можна зазначити, що  
заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною 
повноліття, а у випадку стягнення аліментів на утримання повнолітніх дітей, які 
продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, 
заборгованість за аліментами стягується до досягнення повнолітньою дитиною 
двадцяти трьох років.   

Розглянемо деякі проблемні питання, що виникають в судовій практиці 
щодо застосування положень чинного законодавства про стягнення 
заборгованості за аліментами.  

По-перше, в судовій практиці існує підхід, коли суди відмовляють у 
задоволенні позовів про стягнення заборгованості за аліментами, обґрунтовуючи 
своє рішення посиланням на ч. 3 ст. 194 СК України і зазначаючи, що за 
рішенням суду заборгованість може бути стягнута лише за аліментами, які 
стягуються відповідно до ст. 187 СК України (тобто на підставі заяви одного з 
батьків, поданої ним за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про 
відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії). У 
всіх інших випадках заборгованість за аліментами стягує виконавець. Тому суди 
вважають, що чинним законодавством такий спосіб захисту прав стягувача як 
стягнення заборгованості за аліментами за рішенням суду не передбачений. 
Зокрема в постанові Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 28 
листопада 2019 року в справі № 293/286/17 зазначається, що відповідно до 
частини восьмої статті 71 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII 
«Про виконавче провадження» спори щодо розміру заборгованості із сплати 
аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, 
встановленому законом. Таким чином, за відсутності такого спору 
заборгованість стягується державним виконавцем відповідно до положень 
Закону України «Про виконавче провадження», а не на підставі рішення суду 
про стягнення заборгованості. Такі висновки викладені у постанові Великої 
Палати Верховного Суду від 25 квітня 2018 року у справі № 572/1762/15-ц 
(провадження № 14-37цс18), підстав відступити від якого Верховний Суд не 
встановив [3]. 

Бачиться, що така позиція суперечить приписам ч. 5 ст. 194 СК України, 
яка передбачає, що положення частин першої-третьої ст. 194, а також статей 195-
197 СК України застосовуються і до стягнення аліментів іншим особам, які 
визначені СК України. Саме в ч. 3 ст. 194 СК України й зазначається про 
можливість стягнення заборгованості за аліментами за рішенням суду. 
Застосовуючи граматичний, логічний, системний способи тлумачення правових 
норм, можна зазначити, що ці положення розповсюджені на широке коло 
аліментних зобов’язань, оскільки законодавець застосовує спосіб викладення 
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повною мірою узгоджується із положенням ч. 2 ст. 16 ЦК, згідно з яким суд 
може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений 
договором або законом чи судом у визначених законом випадках.  

 
Красицька Лариса Василівна, 

доктор юридичних наук, доцент,  
професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА АЛІМЕНТАМИ  
ТА ЇЇ СТЯГНЕННЯ 

 

Питання визначення та стягнення заборгованості за аліментами є на 
сьогодні досить актуальними. Станом на 15 грудня 2020 року до Єдиного 
реєстру боржників внесено записи про 175 380 боржників, які мають 
заборгованість зі сплати аліментів. Відомості про боржника вносять до Єдиного 
реєстру боржників, якщо заборгованість платника аліментів перевищує суму 
платежів за три місяці. За повідомленнями Міністерства юстиції України за 10 
місяців 2020 року з боржників стягнуто п’ять мільярдів гривень аліментних 
платежів. 

Необхідно зазначити, що Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року 
(далі – СК України) [1] містить суперечливі положення щодо можливості 
стягнення заборгованості за аліментами за рішенням суду, а в контексті новітніх 
змін до Закону України 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче 
провадження» [2] положення СК України потребують змін з метою визначеності 
правових норм та забезпечення єдності судової практики.   

Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку 
(доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник 
аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, 
незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном 
(ч. 1 ст. 195 СК України) [1].  

Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються 
судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом (ч. 8 
ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження») [2]. 

Аналіз положень Закону України «Про виконавче положення» свідчить, 
що стягнення заборгованості зі сплати аліментів з боржника здійснює орган 
державної виконавчої служби чи приватний виконавець, яким законодавець 
надав відповідні повноваження щодо звернення стягнення на майно боржника, 
на його заробітну плату, щодо винесення вмотивованих постанов про 
встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, 
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування 
транспортними засобами тощо.  

У той же час СК України в ч. 3 ст. 194 визначає добровільний порядок  
погашення заборгованості за аліментами за заявою платника аліментів, що були 

стягнуті на підставі заяви платника аліментів. Для подання заяви про погашення 
заборгованості за аліментами шляхом відрахувань із заробітної плати, пенсії, 
стипендії достатньо дотримуватися вимог про просту письмову форму такої 
заяви, що подається за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії платника 
аліментів. Якщо платник аліментів добровільно не написав такої заяви, то 
заборгованість за аліментами стягується за рішенням суду.   

Враховуючи положення ч. 4 ст. 194 СК України, можна зазначити, що  
заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною 
повноліття, а у випадку стягнення аліментів на утримання повнолітніх дітей, які 
продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, 
заборгованість за аліментами стягується до досягнення повнолітньою дитиною 
двадцяти трьох років.   

Розглянемо деякі проблемні питання, що виникають в судовій практиці 
щодо застосування положень чинного законодавства про стягнення 
заборгованості за аліментами.  

По-перше, в судовій практиці існує підхід, коли суди відмовляють у 
задоволенні позовів про стягнення заборгованості за аліментами, обґрунтовуючи 
своє рішення посиланням на ч. 3 ст. 194 СК України і зазначаючи, що за 
рішенням суду заборгованість може бути стягнута лише за аліментами, які 
стягуються відповідно до ст. 187 СК України (тобто на підставі заяви одного з 
батьків, поданої ним за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про 
відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії). У 
всіх інших випадках заборгованість за аліментами стягує виконавець. Тому суди 
вважають, що чинним законодавством такий спосіб захисту прав стягувача як 
стягнення заборгованості за аліментами за рішенням суду не передбачений. 
Зокрема в постанові Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 28 
листопада 2019 року в справі № 293/286/17 зазначається, що відповідно до 
частини восьмої статті 71 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII 
«Про виконавче провадження» спори щодо розміру заборгованості із сплати 
аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, 
встановленому законом. Таким чином, за відсутності такого спору 
заборгованість стягується державним виконавцем відповідно до положень 
Закону України «Про виконавче провадження», а не на підставі рішення суду 
про стягнення заборгованості. Такі висновки викладені у постанові Великої 
Палати Верховного Суду від 25 квітня 2018 року у справі № 572/1762/15-ц 
(провадження № 14-37цс18), підстав відступити від якого Верховний Суд не 
встановив [3]. 

Бачиться, що така позиція суперечить приписам ч. 5 ст. 194 СК України, 
яка передбачає, що положення частин першої-третьої ст. 194, а також статей 195-
197 СК України застосовуються і до стягнення аліментів іншим особам, які 
визначені СК України. Саме в ч. 3 ст. 194 СК України й зазначається про 
можливість стягнення заборгованості за аліментами за рішенням суду. 
Застосовуючи граматичний, логічний, системний способи тлумачення правових 
норм, можна зазначити, що ці положення розповсюджені на широке коло 
аліментних зобов’язань, оскільки законодавець застосовує спосіб викладення 
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правової норми і вказує, що положення ч. 3 ст. 194 СК України «застосовуються 
і до стягнення аліментів іншим особам, які визначені СК України». Якщо 
законодавець хоче обмежити застосування певних положень законодавства, то 
вказує, наприклад, як в ч. 2 ст. 74 СК України - «поширюються положення глави 
8 цього Кодексу».  

По-друге, спори викликають позови про стягнення заборгованості за 
аліментами зі спадкоємців платника аліментів. Так, Касаційний цивільний суд 
Верховного Суду в своїй постанові від 21 березня 2018 р. у справі 
№ 161/11682/15-ц зазначив, що за змістом статті 194 СК України від погашення 
заборгованості за аліментами боржника не може звільнити жодна обставина. У 
випадку смерті платника аліментів його спадкоємці за рахунок наявних активів 
спадкової маси зобов’язані погасити заборгованість за аліментами на дитину. 
Обов’язок платника аліментів по їх сплаті після його смерті припиняється як 
нерозривно пов’язаний з його особою батька і не може бути виконаний іншою 
особою (стаття 608 ЦК України). Скасовуючи рішення суду першої інстанції та 
відмовляючи у задоволенні позову про стягнення заборгованості за аліментами, 
апеляційний суд виходив із положень статей 608, 1219 ЦПК України, які 
регулюють правовідносини зі спадкування прав та обов’язків спадкодавця, 
зокрема, обов’язку зі сплати аліментів. Оскільки предметом спору у даній справі 
є стягнення боргу спадкодавця, який він мав за життя у вигляді заборгованості за 
аліментами, а не його обов’язок зі сплати аліментів, посилання апеляційного 
суду на вказані норми є безпідставним. Суд першої інстанції дійшов 
правильного висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог 
про стягнення з відповідачів, які є спадкоємцями майна померлого ОСОБА_9, 
заборгованості за аліментами, однак в порушення статті 1282 ЦК України не 
встановив розмір частини кожного зі спадкоємців у спадщині і не перевірив, чи 
відповідає такий розмір їх часток вартості майна, одержаного у спадщину 
кожним із спадкоємців; не перевірив можливості кожного з відповідачів 
задовольнити вимоги кредитора одноразовим платежем, у зв’язку з чим 
передчасно дійшов висновку про задоволення позовних вимог в частині 
стягнення з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 по 11054, 13 грн. з кожного. За таких 
обставин рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині стягнення з 
відповідачів заборгованості за аліментами підлягають скасуванню [4]. 

По-третє, виникають питання й щодо можливості пред’явлення позову про 
стягнення заборгованості за аліментами за правилами альтернативної 
підсудності. Доцільно підтримати підхід судової практики, що позови про 
стягнення аліментів (всі вимоги, пов’язані з невиконанням обов’язку по 
утриманню ст. 75-89, 91, 180-201, 202-206, 265-274 СК України), можуть 
пред’являтись також за зареєстрованим місцем проживання позивача [5; 6].  

У контексті зазначеного, безперечно, що частина п’ята ст. 194 СК України 
потребує редакційних змін з метою усунення суперечностей з положеннями 
Закону України «Про виконавче провадження». 
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ДО ПИТАННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ 
 ЕЛЕКТРОННИХ ДОГОВОРІВ 

 
Останнім часом з’являється все більше можливостей для ведення бізнесу 

або, як його ще називають «електронної комерції», online. Це допомагає 
залишатися на зв’язку в будь – який час доби та заявити про себе на весь світ. 
Водночас, на порядку денному з’являється питання державного регулювання 
електронної торгівлі, зокрема укладення електронних договорів. 

Ключова перевага у використанні електронних договорів полягає у значній 
економії часу, а також розширенні числа потенційних контрагентів.  

Для юристів одним із основних питань, що виникають при укладенні 
електронних договорів, є питання про необхідну з точки зору закону  форму його 
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правової норми і вказує, що положення ч. 3 ст. 194 СК України «застосовуються 
і до стягнення аліментів іншим особам, які визначені СК України». Якщо 
законодавець хоче обмежити застосування певних положень законодавства, то 
вказує, наприклад, як в ч. 2 ст. 74 СК України - «поширюються положення глави 
8 цього Кодексу».  

По-друге, спори викликають позови про стягнення заборгованості за 
аліментами зі спадкоємців платника аліментів. Так, Касаційний цивільний суд 
Верховного Суду в своїй постанові від 21 березня 2018 р. у справі 
№ 161/11682/15-ц зазначив, що за змістом статті 194 СК України від погашення 
заборгованості за аліментами боржника не може звільнити жодна обставина. У 
випадку смерті платника аліментів його спадкоємці за рахунок наявних активів 
спадкової маси зобов’язані погасити заборгованість за аліментами на дитину. 
Обов’язок платника аліментів по їх сплаті після його смерті припиняється як 
нерозривно пов’язаний з його особою батька і не може бути виконаний іншою 
особою (стаття 608 ЦК України). Скасовуючи рішення суду першої інстанції та 
відмовляючи у задоволенні позову про стягнення заборгованості за аліментами, 
апеляційний суд виходив із положень статей 608, 1219 ЦПК України, які 
регулюють правовідносини зі спадкування прав та обов’язків спадкодавця, 
зокрема, обов’язку зі сплати аліментів. Оскільки предметом спору у даній справі 
є стягнення боргу спадкодавця, який він мав за життя у вигляді заборгованості за 
аліментами, а не його обов’язок зі сплати аліментів, посилання апеляційного 
суду на вказані норми є безпідставним. Суд першої інстанції дійшов 
правильного висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог 
про стягнення з відповідачів, які є спадкоємцями майна померлого ОСОБА_9, 
заборгованості за аліментами, однак в порушення статті 1282 ЦК України не 
встановив розмір частини кожного зі спадкоємців у спадщині і не перевірив, чи 
відповідає такий розмір їх часток вартості майна, одержаного у спадщину 
кожним із спадкоємців; не перевірив можливості кожного з відповідачів 
задовольнити вимоги кредитора одноразовим платежем, у зв’язку з чим 
передчасно дійшов висновку про задоволення позовних вимог в частині 
стягнення з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 по 11054, 13 грн. з кожного. За таких 
обставин рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині стягнення з 
відповідачів заборгованості за аліментами підлягають скасуванню [4]. 

По-третє, виникають питання й щодо можливості пред’явлення позову про 
стягнення заборгованості за аліментами за правилами альтернативної 
підсудності. Доцільно підтримати підхід судової практики, що позови про 
стягнення аліментів (всі вимоги, пов’язані з невиконанням обов’язку по 
утриманню ст. 75-89, 91, 180-201, 202-206, 265-274 СК України), можуть 
пред’являтись також за зареєстрованим місцем проживання позивача [5; 6].  

У контексті зазначеного, безперечно, що частина п’ята ст. 194 СК України 
потребує редакційних змін з метою усунення суперечностей з положеннями 
Закону України «Про виконавче провадження». 
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ДО ПИТАННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ 
 ЕЛЕКТРОННИХ ДОГОВОРІВ 

 
Останнім часом з’являється все більше можливостей для ведення бізнесу 

або, як його ще називають «електронної комерції», online. Це допомагає 
залишатися на зв’язку в будь – який час доби та заявити про себе на весь світ. 
Водночас, на порядку денному з’являється питання державного регулювання 
електронної торгівлі, зокрема укладення електронних договорів. 

Ключова перевага у використанні електронних договорів полягає у значній 
економії часу, а також розширенні числа потенційних контрагентів.  

Для юристів одним із основних питань, що виникають при укладенні 
електронних договорів, є питання про необхідну з точки зору закону  форму його 
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укладення. Відповідно до ст.11 Закону України «Про електронну комерцію» [2]  
електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, 
підписаний у визначеному цим законом порядку, вважається таким, що за 
правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій 
формі. В свою чергу у частині першій статті 207 Цивільного кодексу України 
зазначено, що правочин, вважається таким, що вчинений у письмовій формі, 
якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі 
електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони [1]. Подібними є 
положення щодо форми договору, закріплені у ч.2 ст.639 ЦК України.  

 Відповідно до ст.3 Закону України «Про електронну комерцію» [2]   в 
редакції від 19.04.2020 року, електронний договір – домовленість двох або 
більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 
прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.  

Оскільки електронний договір – це насамперед договір за своєю правовою 
природою, то порядок його укладення підкоряється загальним правилам про 
стадії укладення договору, а саме – про порядок надання оферти та одержання 
акцепту. Порядок укладення електронних договорів у сфері електронної комерції 
законодавець закріплює у ст. 10-11 Закону України «Про електронну комерцію» 
[2]. Як і в інших цивільно-правових договорах, першою стадією укладення 
електронного договору виступає оферта, яка обов’язково має містити істотні 
умови договору та виражати намір особи, яка зробила пропозицію укласти 
електронний договір вважати себе зобов’язаним у разі її прийняття. Особливістю 
електронних договорів є те, що і оферта, і акцепт направляються сторонами 
електронного договору в електронній формі. Електронний договір вважається 
укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти 
такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (акцепту) в порядку, 
визначеному п.6 ст. 11 ЗУ «Про електронну комерцію» [2].  

Стосовно питання про підписання електронного договору та відповідно 
юридичної сили такого підпису, слід зазначити, що  такий договір має бути 
підписаний електронним підписом. У статті 18 ЗУ «Про електронні довірчі 
послуги» [3]  визначено, що таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, 
має кваліфікований електронний підпис. Саме щодо кваліфікованого 
електронного підпису законодавець вводить презумпцію його відповідності 
власноручному підпису. Відповідно, електронний підпис чи печатка не можуть 
бути визнані недійсними та позбавлені можливості розглядатися як доказ у 
судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронний вигляд 
або не відповідають вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи 
печатки. Поняття кваліфікованого електронного підпису законодавець надає у 
ст.1 цього Закону. Так, кваліфікований електронний підпис - удосконалений 
електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого 
електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого 
ключа. В свою чергу кваліфікований сертифікат відкритого ключа - сертифікат 
відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних 
довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним 
органом і відповідає вимогам цього Закону. А сертифікат відкритого ключа - 

електронний документ, який засвідчує належність відкритого ключа фізичній 
або юридичній особі, підтверджує її ідентифікаційні дані та/або надає 
можливість здійснити автентифікацію веб-сайту.  

При вирішенні питання ідентифікації особи, яка підписує електронний 
договір, закон передбачає використання ідентифікаційних даних особи з 
документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, в 
результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, 
юридичної особи або представника юридичної особи. При цьому ідентифікаційні 
дані особи – це унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити 
фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи. 

Отже, укласти договір на папері чи шляхом обміну електронними 
повідомленнями – особиста справа кожної людини, проте варто пам’ятати, що за 
своєю юридичною силою вони є рівноцінними.  

Сьогодні судова практика з даного питання ще перебуває на стадії 
становлення. З огляду на значну економію часу та розширення кола потенційних 
контрагентів у сфері продажу товарів, робіт та послуг, швидке поширення 
електронних договорів найближчим часом, безумовно, призведе до значної 
кількість спорів, які виникатимуть при укладенні та виконанні таких договорів, 
що безумовно, сприятиме накопиченню таких справ в судах. Маємо надію на 
позитивне відношення до електронних договорів не лише учасниками 
договірних відносин, а й правозастосовними органами та сподіваємося на 
ґрунтовне, об’єктивне дослідження судами цієї нової категорії справ.  
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укладення. Відповідно до ст.11 Закону України «Про електронну комерцію» [2]  
електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, 
підписаний у визначеному цим законом порядку, вважається таким, що за 
правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій 
формі. В свою чергу у частині першій статті 207 Цивільного кодексу України 
зазначено, що правочин, вважається таким, що вчинений у письмовій формі, 
якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі 
електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони [1]. Подібними є 
положення щодо форми договору, закріплені у ч.2 ст.639 ЦК України.  

 Відповідно до ст.3 Закону України «Про електронну комерцію» [2]   в 
редакції від 19.04.2020 року, електронний договір – домовленість двох або 
більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 
прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.  

Оскільки електронний договір – це насамперед договір за своєю правовою 
природою, то порядок його укладення підкоряється загальним правилам про 
стадії укладення договору, а саме – про порядок надання оферти та одержання 
акцепту. Порядок укладення електронних договорів у сфері електронної комерції 
законодавець закріплює у ст. 10-11 Закону України «Про електронну комерцію» 
[2]. Як і в інших цивільно-правових договорах, першою стадією укладення 
електронного договору виступає оферта, яка обов’язково має містити істотні 
умови договору та виражати намір особи, яка зробила пропозицію укласти 
електронний договір вважати себе зобов’язаним у разі її прийняття. Особливістю 
електронних договорів є те, що і оферта, і акцепт направляються сторонами 
електронного договору в електронній формі. Електронний договір вважається 
укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти 
такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (акцепту) в порядку, 
визначеному п.6 ст. 11 ЗУ «Про електронну комерцію» [2].  

Стосовно питання про підписання електронного договору та відповідно 
юридичної сили такого підпису, слід зазначити, що  такий договір має бути 
підписаний електронним підписом. У статті 18 ЗУ «Про електронні довірчі 
послуги» [3]  визначено, що таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, 
має кваліфікований електронний підпис. Саме щодо кваліфікованого 
електронного підпису законодавець вводить презумпцію його відповідності 
власноручному підпису. Відповідно, електронний підпис чи печатка не можуть 
бути визнані недійсними та позбавлені можливості розглядатися як доказ у 
судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронний вигляд 
або не відповідають вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи 
печатки. Поняття кваліфікованого електронного підпису законодавець надає у 
ст.1 цього Закону. Так, кваліфікований електронний підпис - удосконалений 
електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого 
електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого 
ключа. В свою чергу кваліфікований сертифікат відкритого ключа - сертифікат 
відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних 
довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним 
органом і відповідає вимогам цього Закону. А сертифікат відкритого ключа - 

електронний документ, який засвідчує належність відкритого ключа фізичній 
або юридичній особі, підтверджує її ідентифікаційні дані та/або надає 
можливість здійснити автентифікацію веб-сайту.  

При вирішенні питання ідентифікації особи, яка підписує електронний 
договір, закон передбачає використання ідентифікаційних даних особи з 
документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, в 
результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, 
юридичної особи або представника юридичної особи. При цьому ідентифікаційні 
дані особи – це унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити 
фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи. 

Отже, укласти договір на папері чи шляхом обміну електронними 
повідомленнями – особиста справа кожної людини, проте варто пам’ятати, що за 
своєю юридичною силою вони є рівноцінними.  

Сьогодні судова практика з даного питання ще перебуває на стадії 
становлення. З огляду на значну економію часу та розширення кола потенційних 
контрагентів у сфері продажу товарів, робіт та послуг, швидке поширення 
електронних договорів найближчим часом, безумовно, призведе до значної 
кількість спорів, які виникатимуть при укладенні та виконанні таких договорів, 
що безумовно, сприятиме накопиченню таких справ в судах. Маємо надію на 
позитивне відношення до електронних договорів не лише учасниками 
договірних відносин, а й правозастосовними органами та сподіваємося на 
ґрунтовне, об’єктивне дослідження судами цієї нової категорії справ.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОТНІ УМОВИ 
ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

 
На українському ринку останніми роками набув поширення договір 

фінансового лізингу. Останнє пояснюється тим, що протягом усього терміну дії 
лізингового договору право власності на предмет лізингу залишається у 
лізингодавця і переходить до клієнта лише після повної виплати, і це значно 
знижує ризики таких операцій в порівнянні з банківськими продуктами.  

Правові засади фінансового лізингу регулюються Законом України «Про 
фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 р. № 1381-ГУ [1]. Закон визначає 
фінансовий лізинг як вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору 
про фінансовий лізинг. Отже, в основу операції фінансового лізингу покладено 
договір,  яким і встановлюються відповідні цивільні правовідносини.  

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується придбати 
у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 
лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її в користування 
лізингоодержувачу на строк не менше одного року за встановлену плату 
(лізингові платежі). 

До основних переваг лізингу учасники цивільно-правових відносин 
відносять: розширення виробництва без суттєвих одночасних витрат та 
можливість здійснення періодичного оновлення морально застарілого 
обладнання; вивільнення власного капіталу для фінансування виробничих 
потреб; пом'якшення проблеми обмеженості ліквідних коштів, оскільки витрати 
на придбання обладнання рівномірно розподіляються протягом всього строку дії 
договору лізингу; спрощення планування фінансових витрат за рахунок 
фіксованого графіку виплат; лізингові платежі, як правило, починаються після 
доставки, налагодження та введення в експлуатацію обладнання, що дозволяє 
лізингоодержувачу здійснювати оплату за рахунок коштів, одержаних від 
реалізації продукції, виробленої на цьому обладнанні[2, C. 366].  

Законодавець у ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансовий лізинг» [1] 
серед  істотних умов договору фінансового лізингу закріплює: предмет лізингу; 
строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом 
лізингу (строк лізингу); розмір лізингових платежів; інші умови, щодо яких за 
заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.  

На наш погляд, законодавчо затверджених істотних умов недостатньо, 
вважаємо, що велике значення для регулювання цих відносин має: склад 
учасників; права та обов’язки сторін; відповідальність кожної сторони; якість та 
претензії щодо якості предмету; відносини сублізингу; контроль за предметом 
фінансового лізингу; страхування предмету лізингу. На нашу думку, ці умови 
суттєво впливають на правильну організацію лізингових відносин, і мають бути 
включені до лізингового договору. 

Більшість же договорів фінансового лізингу або взагалі не містять 
окремого пункту «права та обов’язки сторін» або пункт, присвячений правам та 
обов’язкам сторін, виноситься окремим додатком до договору[3, с. 244].    

Питання щодо відповідальності за порушення обов’язків за договором 
лізингу  сторони мають узгодити в спеціальному  пункті -  «Відповідальність 
сторін». При цьому важливо, щоб в договорі лізингу знайшли відбиток умови 
щодо підстав та розміру відповідальності не лише лізингодавця та 
лізингоодержувача, але й продавця лізингового майна. Враховуючи, що чинний 
Цивільний кодекс України містить тільки положення щодо відповідальності 
продавця лізингового майна і залишає поза увагою питання щодо 
відповідальності лізингодавця та лізингоодержувача, пропонуємо в договорі 
лізингу закріплювати підстави відповідальності лізингодавця та 
лізингоодержувача за порушення договору лізингу. Зокрема, у договорі лізингу 
необхідно передбачити відповідальність лізингоодержувача  за порушення 
строків сплати лізингових платежів; неправомірне використання предмету 
договору фінансового лізингу. А стосовно лізингодавця  - відповідальність за 
довгострокове припинення договору фінансового лізингу; несвоєчасну сплату 
страхового платежу (у випадку, якщо лізингодавець бере на себе 
відповідальність за сплату страхових платежів страховій компанії); 
неправомірну відмову від предмета договору, якщо предмет договору відповідає 
умовам і специфікаціям лізингоодержувача. 
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ПРОЩЕННЯ БОРГУ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ 

ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ 

Проблематиці правової природи, ознакам та особливостям відмежування 
прощення боргу від інших підстав припинення зобов’язання, співвідношення з 
іншими суміжними інститутами зобов’язального права в цивілістиці 
присвячено чимало наукових досліджень, завдяки яким сформовано ґрунтовні 
напрацювання щодо принципових аспектів правової характеристики даної 
юридичної конструкції як способу припинення цивільного зобов’язання, 
правоприпиняючого факту [1; 2; 3] . 

Втім досить цікавим і, водночас, не менш важливим для доктрини 
цивільного права та практики правозастосування, є питання дослідження 
конструкції прощення боргу саме як підстави виникнення договору дарування, 
адже наразі окреслена проблематика висвітлена не в повному обсязі, хоча і 
лежить у площині порівняльно-правової характеристики договорів прощення 
боргу та дарування. Відтак задля розвитку існуючих доктринальних 
напрацювань слід розглянути питання особливостей та змісту зобов’язальних 
правовідносин щодо звільнення кредитором боржника від його обов’язку саме 
як підстави виникнення договору дарування. 

Варто зауважити, що високий ступінь узагальнення законодавчої 
конструкції прощення боргу породжує чимало складнощів у тлумаченні та 
практичній реалізації відповідних положень цивільного законодавства. Так, 
відповідно до ст. 605 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК) [4] 
зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором 
боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна 
кредитора. 

З аналізу зазначеного законодавчого положення слід дійти висновку, що 
однією з особливостей інституту прощення боргу є його предмет – безоплатне 
та добровільне звільнення кредитором боржника від виконання існуючого 
зобов’язання, та мета – припинення, ліквідація обов’язку боржника за цим 
зобов’язанням та, як наслідок, припинення права кредитора вимагати 
виконання зобов’язання, а відтак припинення цивільного зобов’язання в 
цілому. При цьому, застосування учасниками правовідносин цієї конструкції 
не обмежено певним колом зобов’язань та обсягом прощення, у тому числі 
щодо зобов’язань, предметом яких виступає майно (гроші, цінні папери, 
нерухоме майно),  проте  недопустимим є прощення кредитором  боргу 
боржника, якщо це порушує права третіх осіб щодо майна кредитора. 

При цьому, постає питання, чи є прощення боргу за зобов’язаннями, де 
предметом є майно, підставою договору дарування та виникнення відповідних 
зобов’язальних правовідносин? Адже звільнення на безоплатній та 

добровільній основі кредитором боржника від виконання обов’язку за 
зобов’язанням, що припиняється, є схожим за змістом до договору дарування, 
згідно із яким обдаровуваний безоплатно отримує дарунок у власність, 
збільшуючи своє майно за рахунок зменшення майна дарувальника. 
Наприклад, звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його 
обов'язку сплатити грошові кошти за договором позики (в частині чи 
повністю) має наслідком залишення майна на користь боржника. Які юридичні 
наслідки прощення боргу і якими положеннями цивільного законодавства 
(щодо договору дарування, прощення боргу чи іншими) повинні регулюватися 
правовідносини щодо майна, яке внаслідок прощення боргу так чи інакше 
набув боржник? 

Ці питання не є новими, окремі їх аспекти висвітлено в юридичній 
літературі, і вони не є суто теоретичною дискусією, а зокрема є відображенням 
тієї проблеми реалізації відповідних норм цивільного законодавства, яка нерідко 
вирішується в судовому порядку, зокрема при вирішенні спорів про визнання 
договорів дарування, прощення боргу недійсними, де судам доводиться 
з’ясовувати характер та зміст правовідносин, що виникли між сторонами, правові 
наслідки прощення боргу, наявності/відсутності юридичних підстав для 
безоплатного отримання майна тощо. 

Так, хоча чимало спірних правовідносин виникає між сторонами 
договорів саме через різне тлумачення положень ст.605 ЦК та відмінні підходи 
до трактування природи інституту прощення боргу, все ж в цілому в судовій 
практиці, як і в доктрині цивільного права, простежується послідовна позиція 
розмежовування прощення боргу як однієї із форм припинення зобов'язання та 
договору дарування як правочину, на підставі якого згідно зі ст. 717 ЦК 
виникають певні зобов'язання у його сторін. 

Проте, питання сутності прощення боргу як підстави виникнення 
договору дарування не знаходить свого вичерпного з’ясування та більш 
широкого аналізу, оскільки в науці та практиці правозастосування окреслена 
проблематика обмежується критеріями розмежування зазначених договорів та 
визнанням правовідносин як таких, що є прощенням боргу або виникли між 
сторонами на підставі договору дарування з огляду на зміст укладених 
правочинів, залишаючи поза увагою, наприклад, питання обґрунтування 
відсутності підстав вважати звільнення боржника від сплати боргу дарунком з 
боку кредитора. 

На нашу думку, при з’ясуванні окреслених питань насамперед варто 
виходити з положень ст. 11 ЦК щодо підстав виникнення цивільних прав та 
обов'язків. Тож потрібно, перш за все, звертати увагу на зміст тих юридичних 
фактів, з якими пов’язується виникнення правовідносин, у нашому випадку – 
звільнення кредитором боржника від виконання обов’язку. 

Також при вирішенні складних випадків розмежування договорів 
прощення боргу і дарування та з’ясовуючи чи є прощення боргу за своєю 
сутністю підставою для виникнення зобов'язань, що відповідають юридичній 
конструкції договору дарування, слід керуватися визначальним, на наш погляд, 
елементом – спрямованість волевиявлення кредитора. Вбачається, що 
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ПРОЩЕННЯ БОРГУ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ 

ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ 

Проблематиці правової природи, ознакам та особливостям відмежування 
прощення боргу від інших підстав припинення зобов’язання, співвідношення з 
іншими суміжними інститутами зобов’язального права в цивілістиці 
присвячено чимало наукових досліджень, завдяки яким сформовано ґрунтовні 
напрацювання щодо принципових аспектів правової характеристики даної 
юридичної конструкції як способу припинення цивільного зобов’язання, 
правоприпиняючого факту [1; 2; 3] . 

Втім досить цікавим і, водночас, не менш важливим для доктрини 
цивільного права та практики правозастосування, є питання дослідження 
конструкції прощення боргу саме як підстави виникнення договору дарування, 
адже наразі окреслена проблематика висвітлена не в повному обсязі, хоча і 
лежить у площині порівняльно-правової характеристики договорів прощення 
боргу та дарування. Відтак задля розвитку існуючих доктринальних 
напрацювань слід розглянути питання особливостей та змісту зобов’язальних 
правовідносин щодо звільнення кредитором боржника від його обов’язку саме 
як підстави виникнення договору дарування. 

Варто зауважити, що високий ступінь узагальнення законодавчої 
конструкції прощення боргу породжує чимало складнощів у тлумаченні та 
практичній реалізації відповідних положень цивільного законодавства. Так, 
відповідно до ст. 605 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК) [4] 
зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором 
боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна 
кредитора. 

З аналізу зазначеного законодавчого положення слід дійти висновку, що 
однією з особливостей інституту прощення боргу є його предмет – безоплатне 
та добровільне звільнення кредитором боржника від виконання існуючого 
зобов’язання, та мета – припинення, ліквідація обов’язку боржника за цим 
зобов’язанням та, як наслідок, припинення права кредитора вимагати 
виконання зобов’язання, а відтак припинення цивільного зобов’язання в 
цілому. При цьому, застосування учасниками правовідносин цієї конструкції 
не обмежено певним колом зобов’язань та обсягом прощення, у тому числі 
щодо зобов’язань, предметом яких виступає майно (гроші, цінні папери, 
нерухоме майно),  проте  недопустимим є прощення кредитором  боргу 
боржника, якщо це порушує права третіх осіб щодо майна кредитора. 

При цьому, постає питання, чи є прощення боргу за зобов’язаннями, де 
предметом є майно, підставою договору дарування та виникнення відповідних 
зобов’язальних правовідносин? Адже звільнення на безоплатній та 

добровільній основі кредитором боржника від виконання обов’язку за 
зобов’язанням, що припиняється, є схожим за змістом до договору дарування, 
згідно із яким обдаровуваний безоплатно отримує дарунок у власність, 
збільшуючи своє майно за рахунок зменшення майна дарувальника. 
Наприклад, звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його 
обов'язку сплатити грошові кошти за договором позики (в частині чи 
повністю) має наслідком залишення майна на користь боржника. Які юридичні 
наслідки прощення боргу і якими положеннями цивільного законодавства 
(щодо договору дарування, прощення боргу чи іншими) повинні регулюватися 
правовідносини щодо майна, яке внаслідок прощення боргу так чи інакше 
набув боржник? 

Ці питання не є новими, окремі їх аспекти висвітлено в юридичній 
літературі, і вони не є суто теоретичною дискусією, а зокрема є відображенням 
тієї проблеми реалізації відповідних норм цивільного законодавства, яка нерідко 
вирішується в судовому порядку, зокрема при вирішенні спорів про визнання 
договорів дарування, прощення боргу недійсними, де судам доводиться 
з’ясовувати характер та зміст правовідносин, що виникли між сторонами, правові 
наслідки прощення боргу, наявності/відсутності юридичних підстав для 
безоплатного отримання майна тощо. 

Так, хоча чимало спірних правовідносин виникає між сторонами 
договорів саме через різне тлумачення положень ст.605 ЦК та відмінні підходи 
до трактування природи інституту прощення боргу, все ж в цілому в судовій 
практиці, як і в доктрині цивільного права, простежується послідовна позиція 
розмежовування прощення боргу як однієї із форм припинення зобов'язання та 
договору дарування як правочину, на підставі якого згідно зі ст. 717 ЦК 
виникають певні зобов'язання у його сторін. 

Проте, питання сутності прощення боргу як підстави виникнення 
договору дарування не знаходить свого вичерпного з’ясування та більш 
широкого аналізу, оскільки в науці та практиці правозастосування окреслена 
проблематика обмежується критеріями розмежування зазначених договорів та 
визнанням правовідносин як таких, що є прощенням боргу або виникли між 
сторонами на підставі договору дарування з огляду на зміст укладених 
правочинів, залишаючи поза увагою, наприклад, питання обґрунтування 
відсутності підстав вважати звільнення боржника від сплати боргу дарунком з 
боку кредитора. 

На нашу думку, при з’ясуванні окреслених питань насамперед варто 
виходити з положень ст. 11 ЦК щодо підстав виникнення цивільних прав та 
обов'язків. Тож потрібно, перш за все, звертати увагу на зміст тих юридичних 
фактів, з якими пов’язується виникнення правовідносин, у нашому випадку – 
звільнення кредитором боржника від виконання обов’язку. 

Також при вирішенні складних випадків розмежування договорів 
прощення боргу і дарування та з’ясовуючи чи є прощення боргу за своєю 
сутністю підставою для виникнення зобов'язань, що відповідають юридичній 
конструкції договору дарування, слід керуватися визначальним, на наш погляд, 
елементом – спрямованість волевиявлення кредитора. Вбачається, що 
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поспішним та досить необґрунтованим висновком буде твердження про 
виникнення договору дарування та застосування до правовідносин відповідних 
положень Глави 55 ЦК без врахування волі сторін, зокрема якщо кредитор не 
мав наміру обдарувати боржника, а, навпаки, керувався певною економічною 
доцільністю припинення первісного зобов’язання таким способом або з метою 
захисту своїх інтересів звільнив боржника від виконання зобов’язання, що з 
дотриманням вимог ст.605 ЦК відображено у відповідному правочині про 
припинення зобов’язання прощенням боргу. Оскільки інакше, вочевидь, 
суперечило би юридичній конструкції договору дарування, закріпленій в 
національному цивільному законодавстві. 

Дійсно, характер, так би мовити, збагачення боржника за рахунок 
добровільного та безоплатного прощення боргу кредитором є дуже близьким 
до відносин дарування, що вимагає подальшого аналізу зазначеного питання, 
практики його вирішення та правового регулювання у зарубіжних країнах, у 
тому числі з точки зору ознак звільнення кредитором боржника від виконання 
обов’язку як юридичного факту та його наслідки, співвідношення з договором 
дарування тощо. 

Отже, значний ступінь узагальнення законодавчого  визначення 
прощення боргу обумовлює відсутність чіткої характеристики даної 
конструкції на рівні нормативного регулювання, що породжує  різне 
тлумачення учасниками цивільних правовідносин сутності та юридичних 
наслідків прощення боргу, зокрема при розмежуванні договорів прощення 
боргу та дарування і пов’язаних з цим складними правовими питаннями, 
звільнення боржника від обов’язку як підстави виникнення договору 
дарування, а відтак негативно впливає на передбачуваність та ефективність 
застосування цього правового інституту на практиці. Зазначене свідчить про 
необхідність подальшого вдосконалення правової регламентації прощення 
боргу з метою забезпечення єдності праворозуміння та правозастосування. 
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Виходячи з позицій економічного аналізу права, права власника – це 

санкціоновані поведінкові відносини між людьми, що визначають перелік 
можливих способів використання обмежених ресурсів як прерогативу окремих 
індивідів чи груп. Ефективність прав власності, незалежно від форми власності, 
досягається за виконанням таких трьох умов: 1) універсальність – всі обмежені 
ресурси мають комусь належати (власник буде турбуватися про ефективне 
використання такого ресурсу); 2) виключність – права власності мають бути 
виключними правами власника (у цьому випадку стимули для використання, 
збереження та поліпшення власності будуть найбільшими); 3) відчужуваність – 
має бути передбачена можливість передачі права власності (це дасть змогу 
забезпечити можливість переходу ресурсів від менш цінного використання до 
більш цінного). Дотримання таких умов гарантує, що окремі індивіди матимуть 
стимули забезпечувати ефективне використання ресурсів, оскільки в такому разі 
вони отримують найбільшу вигоду [1, с. 108-117]. 

Зазначена ідея була озвучена Р. Познером, який стверджував, що функція 
права власності полягає в тому, щоб надати особам стимул ефективно 
використовувати ресурси [2]. Втім, не меншого значення набуває питання 
захисту права власності та здатності досягнення соціального добробуту через 
передачу майнових прав. Як зазначають Л. Каплоу та С. Шавелл, з 
концептуальної точки зору, права власності можна поділити на право 
використовувати річ у певному порядку, у визначений час і за певною 
обставиною і право на передачу права власності, що є правом давати або 
продавати право власності іншій особі [3]. 

Як відомо, існують два підходи до розуміння права власності. За першим 
право власності розглядається як система норм (правил поведінки), за другим – 
як сукупність часткових правомочностей, поведінкових відносин між 
економічними агентами, що визначають перелік можливих способів 
використання обмежених ресурсів як виняткову прерогативу окремих індивідів і 
їх груп. Основне завдання теорії прав власності полягає в аналізі результатів 
взаємодії економічних і правових систем і реалізується в індивідуальній 
поведінці суб’єктів економіко-правової системи. Теорія прав власності виходить 
з того, що структура прав власності, яка визначається співвідношенням витрат і 
очікуваних результатів, формує систему стимулів, що впливають на поведінку 
людини. Згідно з цією теорією будь-який обмін є обміном правомочностями. 
Відповідно виникає проблема визначення цінності, ціни і кількісної визначеності 
обмінюваних прав. Тому стверджується, що товар – це не тільки певна 
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поспішним та досить необґрунтованим висновком буде твердження про 
виникнення договору дарування та застосування до правовідносин відповідних 
положень Глави 55 ЦК без врахування волі сторін, зокрема якщо кредитор не 
мав наміру обдарувати боржника, а, навпаки, керувався певною економічною 
доцільністю припинення первісного зобов’язання таким способом або з метою 
захисту своїх інтересів звільнив боржника від виконання зобов’язання, що з 
дотриманням вимог ст.605 ЦК відображено у відповідному правочині про 
припинення зобов’язання прощенням боргу. Оскільки інакше, вочевидь, 
суперечило би юридичній конструкції договору дарування, закріпленій в 
національному цивільному законодавстві. 

Дійсно, характер, так би мовити, збагачення боржника за рахунок 
добровільного та безоплатного прощення боргу кредитором є дуже близьким 
до відносин дарування, що вимагає подальшого аналізу зазначеного питання, 
практики його вирішення та правового регулювання у зарубіжних країнах, у 
тому числі з точки зору ознак звільнення кредитором боржника від виконання 
обов’язку як юридичного факту та його наслідки, співвідношення з договором 
дарування тощо. 

Отже, значний ступінь узагальнення законодавчого  визначення 
прощення боргу обумовлює відсутність чіткої характеристики даної 
конструкції на рівні нормативного регулювання, що породжує  різне 
тлумачення учасниками цивільних правовідносин сутності та юридичних 
наслідків прощення боргу, зокрема при розмежуванні договорів прощення 
боргу та дарування і пов’язаних з цим складними правовими питаннями, 
звільнення боржника від обов’язку як підстави виникнення договору 
дарування, а відтак негативно впливає на передбачуваність та ефективність 
застосування цього правового інституту на практиці. Зазначене свідчить про 
необхідність подальшого вдосконалення правової регламентації прощення 
боргу з метою забезпечення єдності праворозуміння та правозастосування. 
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санкціоновані поведінкові відносини між людьми, що визначають перелік 
можливих способів використання обмежених ресурсів як прерогативу окремих 
індивідів чи груп. Ефективність прав власності, незалежно від форми власності, 
досягається за виконанням таких трьох умов: 1) універсальність – всі обмежені 
ресурси мають комусь належати (власник буде турбуватися про ефективне 
використання такого ресурсу); 2) виключність – права власності мають бути 
виключними правами власника (у цьому випадку стимули для використання, 
збереження та поліпшення власності будуть найбільшими); 3) відчужуваність – 
має бути передбачена можливість передачі права власності (це дасть змогу 
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стимули забезпечувати ефективне використання ресурсів, оскільки в такому разі 
вони отримують найбільшу вигоду [1, с. 108-117]. 

Зазначена ідея була озвучена Р. Познером, який стверджував, що функція 
права власності полягає в тому, щоб надати особам стимул ефективно 
використовувати ресурси [2]. Втім, не меншого значення набуває питання 
захисту права власності та здатності досягнення соціального добробуту через 
передачу майнових прав. Як зазначають Л. Каплоу та С. Шавелл, з 
концептуальної точки зору, права власності можна поділити на право 
використовувати річ у певному порядку, у визначений час і за певною 
обставиною і право на передачу права власності, що є правом давати або 
продавати право власності іншій особі [3]. 

Як відомо, існують два підходи до розуміння права власності. За першим 
право власності розглядається як система норм (правил поведінки), за другим – 
як сукупність часткових правомочностей, поведінкових відносин між 
економічними агентами, що визначають перелік можливих способів 
використання обмежених ресурсів як виняткову прерогативу окремих індивідів і 
їх груп. Основне завдання теорії прав власності полягає в аналізі результатів 
взаємодії економічних і правових систем і реалізується в індивідуальній 
поведінці суб’єктів економіко-правової системи. Теорія прав власності виходить 
з того, що структура прав власності, яка визначається співвідношенням витрат і 
очікуваних результатів, формує систему стимулів, що впливають на поведінку 
людини. Згідно з цією теорією будь-який обмін є обміном правомочностями. 
Відповідно виникає проблема визначення цінності, ціни і кількісної визначеності 
обмінюваних прав. Тому стверджується, що товар – це не тільки певна 
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сукупність фізичних і економічних характеристик, але і певна система прав і 
юридичних обмежень, а цінність товару та його ціна визначаються сукупністю 
всіх цих чинників [4, с. 40-41].  

Таким чином, під власністю розуміється певний набір прав щодо 
використання окремого ресурсу, а не матеріальні чи нематеріальні об’єкти самі 
по собі. З огляду на обмеженість ресурсів постає питання про раціональне 
використання таких ресурсів. Звідси право власності є системою правил, за 
допомогою яких обмежуються та впорядковуються конфлікти щодо 
використання таких ресурсів, що, своєю чергою, зменшує ризики учасників 
відносин. 

Поряд із тим не менш важливим, на думку А. М. Сергєєва, є також питання 
зовнішніх ефектів (екстерналій) права власності, що не дістало свого вирішення 
в цивільному праві. Під зовнішніми ефектами (екстерналіями) розуміється 
діяльність одного суб’єкта, що впливає або із певною імовірністю може 
вплинути на добробут іншого суб’єкта, тобто принести йому витрати або вигоди. 
Відповідно, екстерналії можуть бути позитивними або негативними. Як відомо, з 
точки зору цивільного права для покладення ризиків на того чи іншого суб’єкта 
має значення правомірність чи неправомірність його поведінки. Втім, шкоди 
може завдавати власникові і правомірна поведінка іншого власника в результаті 
дії зовнішніх ефектів, на яку можуть прямо і не поширюватися юридичні санкції. 
У таких випадках на практиці автор пропонує керуватись правилом 
максимальної ефективності використання ресурсів: право власності на ресурс 
має належати стороні, що найбільше його цінує. Відповідно пропонується два 
способи збільшення ефективності використання ресурсів та інтерналізації 
зовнішніх ефектів за допомогою закону: полегшити приватний обмін правами 
власності або наділити ними ту сторону, для якої їх вартість вища [5]. 

Отже, наявність системи прав власності сприяє передачі майна від найменш 
цінного використання до більш цінного. Захист законних прав власності 
призводить до передачі майна стороні, що готова заплатити за нього більшу ціну 
і цінує його найбільше. Як вказує А. В. Шмаков, існує три форми законного 
захисту прав власності: 1) норми власності; 2) норми відповідальності; 3) норми 
невідчужуваності. Норми власності забороняють використання власності без 
згоди власника. При цьому має бути захищеним право власника відмовити у 
відчуженні права власності. Норми відповідальності передбачають встановлення 
заборон на використання власності без відповідної компенсації власнику. 
Передача певної правомочності захищається нормою відповідальності шляхом 
встановлення права володільця на компенсацію незалежно від наявності згоди на 
відчуження правомочності (наприклад, в інституті сервітутів). За нормою 
невідчужуваності обмежується право володіння, користування чи 
розпорядження. При цьому, як зазначає автор, з економічної точки зору, 
юридичні норми покликані не просто компенсувати потерпілій стороні вже 
завдані збитки, а й утримуватися від заподіяння шкоди в майбутньому. Вибір 
між використанням цих норм пов’язаний з розміром трансакційних витрат, що 
виникають в процесі відчуження прав власності [6, с. 15-32].  

Іншими словами, з економічної точки зору, право власності стимулює 
суб’єктів до певної поведінки через підвищення привабливості (доходності) 
одних та збільшення витрат для інших способів поведінки. Тому, обираючи той 
чи інший варіант, суб’єкт діє раціонально, приймаючи на себе або вигоду 
(дохід), або витрати у вигляді покарання за порушення заборон та обмежень, 
пов’язаних з небажаною поведінкою. 

Саме така концепція дозволяє визначити ефективний розподіл ризику, суть 
якого зводиться до того, що ймовірні витрати діяльності покладаються на тих, 
хто безпосередньо її здійснює. Це, у свою чергу, стимулює суб’єктів до 
поліпшення своїх навичок оцінки ризиків саме такого типу [7, с. 248-251]. 
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сукупність фізичних і економічних характеристик, але і певна система прав і 
юридичних обмежень, а цінність товару та його ціна визначаються сукупністю 
всіх цих чинників [4, с. 40-41].  

Таким чином, під власністю розуміється певний набір прав щодо 
використання окремого ресурсу, а не матеріальні чи нематеріальні об’єкти самі 
по собі. З огляду на обмеженість ресурсів постає питання про раціональне 
використання таких ресурсів. Звідси право власності є системою правил, за 
допомогою яких обмежуються та впорядковуються конфлікти щодо 
використання таких ресурсів, що, своєю чергою, зменшує ризики учасників 
відносин. 

Поряд із тим не менш важливим, на думку А. М. Сергєєва, є також питання 
зовнішніх ефектів (екстерналій) права власності, що не дістало свого вирішення 
в цивільному праві. Під зовнішніми ефектами (екстерналіями) розуміється 
діяльність одного суб’єкта, що впливає або із певною імовірністю може 
вплинути на добробут іншого суб’єкта, тобто принести йому витрати або вигоди. 
Відповідно, екстерналії можуть бути позитивними або негативними. Як відомо, з 
точки зору цивільного права для покладення ризиків на того чи іншого суб’єкта 
має значення правомірність чи неправомірність його поведінки. Втім, шкоди 
може завдавати власникові і правомірна поведінка іншого власника в результаті 
дії зовнішніх ефектів, на яку можуть прямо і не поширюватися юридичні санкції. 
У таких випадках на практиці автор пропонує керуватись правилом 
максимальної ефективності використання ресурсів: право власності на ресурс 
має належати стороні, що найбільше його цінує. Відповідно пропонується два 
способи збільшення ефективності використання ресурсів та інтерналізації 
зовнішніх ефектів за допомогою закону: полегшити приватний обмін правами 
власності або наділити ними ту сторону, для якої їх вартість вища [5]. 

Отже, наявність системи прав власності сприяє передачі майна від найменш 
цінного використання до більш цінного. Захист законних прав власності 
призводить до передачі майна стороні, що готова заплатити за нього більшу ціну 
і цінує його найбільше. Як вказує А. В. Шмаков, існує три форми законного 
захисту прав власності: 1) норми власності; 2) норми відповідальності; 3) норми 
невідчужуваності. Норми власності забороняють використання власності без 
згоди власника. При цьому має бути захищеним право власника відмовити у 
відчуженні права власності. Норми відповідальності передбачають встановлення 
заборон на використання власності без відповідної компенсації власнику. 
Передача певної правомочності захищається нормою відповідальності шляхом 
встановлення права володільця на компенсацію незалежно від наявності згоди на 
відчуження правомочності (наприклад, в інституті сервітутів). За нормою 
невідчужуваності обмежується право володіння, користування чи 
розпорядження. При цьому, як зазначає автор, з економічної точки зору, 
юридичні норми покликані не просто компенсувати потерпілій стороні вже 
завдані збитки, а й утримуватися від заподіяння шкоди в майбутньому. Вибір 
між використанням цих норм пов’язаний з розміром трансакційних витрат, що 
виникають в процесі відчуження прав власності [6, с. 15-32].  

Іншими словами, з економічної точки зору, право власності стимулює 
суб’єктів до певної поведінки через підвищення привабливості (доходності) 
одних та збільшення витрат для інших способів поведінки. Тому, обираючи той 
чи інший варіант, суб’єкт діє раціонально, приймаючи на себе або вигоду 
(дохід), або витрати у вигляді покарання за порушення заборон та обмежень, 
пов’язаних з небажаною поведінкою. 

Саме така концепція дозволяє визначити ефективний розподіл ризику, суть 
якого зводиться до того, що ймовірні витрати діяльності покладаються на тих, 
хто безпосередньо її здійснює. Це, у свою чергу, стимулює суб’єктів до 
поліпшення своїх навичок оцінки ризиків саме такого типу [7, с. 248-251]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УТВЕРДЖЕННЯ МОНОГАМІЇ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ 
МУСУЛЬМАНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ 

 

Звичним для України та європейських держав є принцип моногамії у 
шлюбних відносинах, і водночас не дивує нас полігамність у мусульманських 
державах. При цьому у сучасному світі в результаті глобалізаційних процесів і 
переходу в еру інформатизації відбуваються уніфікація та зближення багатьох 
сфер, у тому числі законодавства різних держав. Не дивлячись на те, що сімейні 
відносини найбільш відображають національні особливості, вони не 
залишаються осторонь цих процесів. 

Сімейне право мусульманських держав характеризується традиційністю та 
пануванням релігійних норм у регулюванні сімейних відносин. Проте за останнє 
сторіччя і в ісламських державах відбулися суттєві реформи сімейного 
законодавства. 

У 1899 році була опублікована праця Касима Аміна «Визволення жінок», 
що стала однією з відправних точок захисту прав жінок як у Єгипті, так і в інших 
арабських мусульманських державах. Автор звертав увагу на те, що доступ 
жінок до освіти та соціально-економічних можливостей є необхідним кроком на 
шляху модернізації арабських суспільств [1, с. 31]. 

Починаючи з кінця ХІХ та у ХХ століттях відбулися суттєві реформи у 
мусульманських державах, які зумовили регулювання правового статусу осіб 
нормативними актами, а з середини ХХ ст. відбулася і систематизація норм 
сімейного права. До прикладу, Цивільний кодекс Арабської Республіки Єгипет 
(далі – АРЄ) набрав чинності 15 жовтня 1949 року, і саме він регулює сімейні 
норми в поєднанні з нормами спеціальних законів та релігійних норм. У 2000 
році до Закону про особистий статус АРЄ були внесенні суттєві зміни та надано 
право жінкам встановлювати у шлюбному договорі умови про розлучення у разі 
укладення ще одного шлюбу чоловіком. Подальші реформи у 2005 році 
розширили права жінок щодо опіки над дітьми [2]. Проте досі збережено 
принцип полігамності. 

Найбільш суттєвою реформою сімейного права в Пакистані за останні 
роки була Постанова мусульманського сімейного права 1961 року [3, с. 298]. 
При розробці вказаного акту Комісія з сімейного права в Пакистані зауважила, 
що «якщо це призводить до несправедливості у сімейних відносинах, то 
мусульманам рекомендується практикувати тільки моногамію», а також, що 
«дозвіл на шлюб більше ніж з однією дружиною встановлював соціальну 
справедливість у той час, коли він був написаний, тобто у 7-му столітті» [3, с. 
312]. Не зважаючи на ряд прогресивних положень, вказана Постанова не 
скасувала полігамію, а запровадила тільки певні обмеження, зокрема наступний 

шлюб можна укладати при отриманні дозволу арбітражної ради, яка включає 
представника дружини, чоловіка, що бажає укласти шлюб та третьої незалежної 
особи. Повторний шлюб може бути укладено, якщо це справедливо та необхідно 
(такими підставами визнаються божевілля, безпліддя дружини та інші).  

На відміну від Пакистану, у Тунісі в результаті реформ було скасовано 
полігамію та утверджено принцип моногамії. Так, стаття 18 Закону Тунісу про 
особистий статус 1956 року забороняє полігамію [4, с. 331]. В основі 
обґрунтування скасування полігамності було положення, що при наявності двох 
і більше шлюбів справедливе ставлення фактично неможливе. За укладення ще 
одного шлюбу, настає відповідальність у вигляді року позбавлення волі або 
штрафу в розмірі двохсот сорока тисяч туніських франків [5, с. 72]. 

Сімейний кодекс Марокко 2004 року суттєво обмежив полігамію, зокрема 
повторний шлюб дозволяється при отриманні дозволу від суду, який надається 
тільки після встановлення, що: чоловіком будуть забезпечені справедливі та 
рівні з першою дружиною умови життя; поінформовано наречену, що це другий 
шлюб; перша дружина надала згоду на укладення другого шлюбу її чоловіком; у 
шлюбному договорі відсутня заборона на укладення другого шлюбу. 

Щодо мусульманських держав, які перебували у складі СРСР 
(Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та 
Узбекистан), то в них у законодавстві встановлено моногамію, водночас на 
практиці поширеними є випадки укладення ще одного шлюбу по релігійним 
обрядам, який не визнається державою. З метою недопущення подібних 
випадків, наприклад у Туркменістані 19 червня 2018 р. були внесені зміни до 
Сімейного кодексу, і ст. 7 прямо забороняє «багатоженство» [6].  

Серед мусульманських науковців існує думка, що норми Корану про 
полігамність приймалися в таких історичних умовах, коли численні війни 
призвели до диспропорції у відношенні чоловіків та жінок, і відповідно з метою 
захисту прав вдів та сиріт було дозволено мати до чотирьох дружин. А в 
сучасному світі законодавча заборона полігамних шлюбів є позитивним кроком 
та правильним розумінням і переосмисленням шаріату.  
 Таким чином, від принципу полігамності відійшли вже ряд держав, в яким 
переважна частина населення сповідує іслам (Азербайджан, Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туніс, Туркменістан, Туреччина та Узбекистан), в 
інших мусульманських державах полігамія суттєво обмежена, - необхідно 
отримати дозвіл суду чи іншого компетентного органу та мають бути поєднані 
ряд умов (як правило такі: шлюбний договір не містить заборони на укладення 
ще одного шлюбу, чоловік зможе забезпечити справедливі та рівні умови для 
другої дружини у порівнянні з першою; поінформовано наречену, що це другий 
шлюб; перша дружина надала згоду на укладення другого шлюбу її чоловіком). 
Водночас глобалізаційні процеси, соціально-економічний стан зумовлює 
ситуацію, коли жінки у мусульманських державах здобувають освіту, працюють 
та реалізовують інші права, що в підсумку призводить до більшої кількості 
моногамних сімей при навіть дозволеному принципу полігамії. На нашу думку, 
приклад Туреччини та Тунісу, може стати основою і для реформи сімейного 
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сфер, у тому числі законодавства різних держав. Не дивлячись на те, що сімейні 
відносини найбільш відображають національні особливості, вони не 
залишаються осторонь цих процесів. 

Сімейне право мусульманських держав характеризується традиційністю та 
пануванням релігійних норм у регулюванні сімейних відносин. Проте за останнє 
сторіччя і в ісламських державах відбулися суттєві реформи сімейного 
законодавства. 

У 1899 році була опублікована праця Касима Аміна «Визволення жінок», 
що стала однією з відправних точок захисту прав жінок як у Єгипті, так і в інших 
арабських мусульманських державах. Автор звертав увагу на те, що доступ 
жінок до освіти та соціально-економічних можливостей є необхідним кроком на 
шляху модернізації арабських суспільств [1, с. 31]. 

Починаючи з кінця ХІХ та у ХХ століттях відбулися суттєві реформи у 
мусульманських державах, які зумовили регулювання правового статусу осіб 
нормативними актами, а з середини ХХ ст. відбулася і систематизація норм 
сімейного права. До прикладу, Цивільний кодекс Арабської Республіки Єгипет 
(далі – АРЄ) набрав чинності 15 жовтня 1949 року, і саме він регулює сімейні 
норми в поєднанні з нормами спеціальних законів та релігійних норм. У 2000 
році до Закону про особистий статус АРЄ були внесенні суттєві зміни та надано 
право жінкам встановлювати у шлюбному договорі умови про розлучення у разі 
укладення ще одного шлюбу чоловіком. Подальші реформи у 2005 році 
розширили права жінок щодо опіки над дітьми [2]. Проте досі збережено 
принцип полігамності. 

Найбільш суттєвою реформою сімейного права в Пакистані за останні 
роки була Постанова мусульманського сімейного права 1961 року [3, с. 298]. 
При розробці вказаного акту Комісія з сімейного права в Пакистані зауважила, 
що «якщо це призводить до несправедливості у сімейних відносинах, то 
мусульманам рекомендується практикувати тільки моногамію», а також, що 
«дозвіл на шлюб більше ніж з однією дружиною встановлював соціальну 
справедливість у той час, коли він був написаний, тобто у 7-му столітті» [3, с. 
312]. Не зважаючи на ряд прогресивних положень, вказана Постанова не 
скасувала полігамію, а запровадила тільки певні обмеження, зокрема наступний 

шлюб можна укладати при отриманні дозволу арбітражної ради, яка включає 
представника дружини, чоловіка, що бажає укласти шлюб та третьої незалежної 
особи. Повторний шлюб може бути укладено, якщо це справедливо та необхідно 
(такими підставами визнаються божевілля, безпліддя дружини та інші).  

На відміну від Пакистану, у Тунісі в результаті реформ було скасовано 
полігамію та утверджено принцип моногамії. Так, стаття 18 Закону Тунісу про 
особистий статус 1956 року забороняє полігамію [4, с. 331]. В основі 
обґрунтування скасування полігамності було положення, що при наявності двох 
і більше шлюбів справедливе ставлення фактично неможливе. За укладення ще 
одного шлюбу, настає відповідальність у вигляді року позбавлення волі або 
штрафу в розмірі двохсот сорока тисяч туніських франків [5, с. 72]. 

Сімейний кодекс Марокко 2004 року суттєво обмежив полігамію, зокрема 
повторний шлюб дозволяється при отриманні дозволу від суду, який надається 
тільки після встановлення, що: чоловіком будуть забезпечені справедливі та 
рівні з першою дружиною умови життя; поінформовано наречену, що це другий 
шлюб; перша дружина надала згоду на укладення другого шлюбу її чоловіком; у 
шлюбному договорі відсутня заборона на укладення другого шлюбу. 

Щодо мусульманських держав, які перебували у складі СРСР 
(Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та 
Узбекистан), то в них у законодавстві встановлено моногамію, водночас на 
практиці поширеними є випадки укладення ще одного шлюбу по релігійним 
обрядам, який не визнається державою. З метою недопущення подібних 
випадків, наприклад у Туркменістані 19 червня 2018 р. були внесені зміни до 
Сімейного кодексу, і ст. 7 прямо забороняє «багатоженство» [6].  

Серед мусульманських науковців існує думка, що норми Корану про 
полігамність приймалися в таких історичних умовах, коли численні війни 
призвели до диспропорції у відношенні чоловіків та жінок, і відповідно з метою 
захисту прав вдів та сиріт було дозволено мати до чотирьох дружин. А в 
сучасному світі законодавча заборона полігамних шлюбів є позитивним кроком 
та правильним розумінням і переосмисленням шаріату.  
 Таким чином, від принципу полігамності відійшли вже ряд держав, в яким 
переважна частина населення сповідує іслам (Азербайджан, Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туніс, Туркменістан, Туреччина та Узбекистан), в 
інших мусульманських державах полігамія суттєво обмежена, - необхідно 
отримати дозвіл суду чи іншого компетентного органу та мають бути поєднані 
ряд умов (як правило такі: шлюбний договір не містить заборони на укладення 
ще одного шлюбу, чоловік зможе забезпечити справедливі та рівні умови для 
другої дружини у порівнянні з першою; поінформовано наречену, що це другий 
шлюб; перша дружина надала згоду на укладення другого шлюбу її чоловіком). 
Водночас глобалізаційні процеси, соціально-економічний стан зумовлює 
ситуацію, коли жінки у мусульманських державах здобувають освіту, працюють 
та реалізовують інші права, що в підсумку призводить до більшої кількості 
моногамних сімей при навіть дозволеному принципу полігамії. На нашу думку, 
приклад Туреччини та Тунісу, може стати основою і для реформи сімейного 
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Існуючі в правовій науці уявлення про принципи права, пристосовані до 

особливостей тих чи інших суспільних відносин, є основою для формування засад їх 
правового регулювання, зокрема й у галузі цивільного судочинства. В тезах наукової 
доповіді пропонується звернути увагу насамперед на особливі (специфічні) ознаки 
поняття «принципи цивільного судочинства», які показують особливості 
процесуальних принципів, до яких належать і принципи цивільного судочинства. 
Виокремлення особливих (специфічних) ознак правового поняття має дозволити 
відрізнити це поняття від суміжних правових понять. Так, в юридичній літературі 
зазначається, що вони є автентичними, проявляються лише у відповідній галузі, 
тому й характеризуються лише тими ознаками, які відображають специфіку 
юридичного процесу відповідної галузі [1, с.8]. Вважаю, що є всі підстави 
зупинитись та виокремити наступну ознаку принципів цивільного судочинства – для 
принципів цивільного судочинства характерно те, що вони є, насамперед, 
вихідними (провідними, основоположними) засадами.  

Ключове семантичне значення терміна «принцип» – засада (основа, початок) 
певного явища або процесу. Так, Л. А. Луць зазначає, що принципи права – це 
основні нормативні засади позитивного права, що визначають сутність і 
спрямованість правового регулювання [2, с.119]. На думку П. М. Рабіновича, 
принципи права – це керівні засади (ідеї), які зумовлюються об’єктивними 
закономірностями існування й розвитку людини та суспільства й визначають зміст і 
спрямованість правового регулювання [3, с.99]. Г. О. Федоренко стверджує, що 
принципи права – це провідні засади, ідеї, які характеризують його зміст і 
визначають спрямованість правового регулювання [4, с. 134].  

Такий підхід підтримується вченими різних галузей права. Так, на думку 
Н. С. Кузнєцової, принципами права визнаються такі відправні (основні) 
положення, які виражають найважливіші закономірності розвитку права, 
визначають його головні риси, характеризуються найвищим рівнем 
імперативності та загальною значущістю, відбивають необхідність побудови та 
зміцнення певного суспільного ладу [5, с. 13-14]. Як слушно зауважено 
О. І. Махніцьким, «визначаючи принципи судової влади, слід виходити з того, що 
їх можна назвати “витоками”, основами організації судової влади, “першими” в її 
русі, функціонуванні. Ці принципи – основна, “несуча” конструкція судової 
влади, своєрідна система координат, у межах якої вона має розвиватися, й 
одночасно вектор, який визначає напрям цього розвитку» [6, с.79]. 

Тобто як ми бачимо з аналізу, розуміння принципів права як 
основоположних загальноприйнятих норм, які виражають властивості права, не 
викликають жодних заперечень з боку дослідників. Як справедливо відзначила 
О. Ф. Скакун, принципи права за своєю сутністю є узагальненим відображенням 
об’єктивних закономірностей розвитку суспільства, людства в цілому [7, с. 281]. 
Як слушно зазначив Ю. С. Шемшученко, принцип верховенства права – це 
принцип, головним чином, природного права як сукупності ідеальних, духовних і 
найвищою мірою справедливих уявлень про право. Але в державі реально діє не 
ідеальне, а позитивне право, втілене в законах та інших його джерелах. Воно є 
результатом державної правотворчої діяльності [ 8, с.76 ].  

Схожої позиції дотримується В. В. Комаров, який вважає, що принципи 
цивільного процесуального права з точки зору їх родової характеристики є 
правовими засадами правосуддя в цивільних справах. Підтвердження цього ми 
знаходимо у Конституції України, яка, регламентуючи правосуддя, передбачає 
основні засади судочинства: законність, рівність усіх учасників судового процесу 
перед законом і судом та ін. 

Характеристика принципів цивільного процесуального права як основних 
засад має суттєве значення, оскільки принципи є вихідними положеннями, 
закріпленими в міжнародному праві та чинному законодавстві, на яких повинно 
ґрунтуватися процесуальне законодавство та практика його застосування [9, 
с.115-116]. Ця позиція вченого є вкрай важливою для розвитку доктрини 
принципів цивільного судочинства. Далі В. В. Комаров зазначає, що основні 
принципи цивільного процесуального права мають такі особливості: 

1. Фундаментальний характер для цивільного процесу в цілому та окремих 
інститутів цивільного процесуального права. 
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закономірностями існування й розвитку людини та суспільства й визначають зміст і 
спрямованість правового регулювання [3, с.99]. Г. О. Федоренко стверджує, що 
принципи права – це провідні засади, ідеї, які характеризують його зміст і 
визначають спрямованість правового регулювання [4, с. 134].  

Такий підхід підтримується вченими різних галузей права. Так, на думку 
Н. С. Кузнєцової, принципами права визнаються такі відправні (основні) 
положення, які виражають найважливіші закономірності розвитку права, 
визначають його головні риси, характеризуються найвищим рівнем 
імперативності та загальною значущістю, відбивають необхідність побудови та 
зміцнення певного суспільного ладу [5, с. 13-14]. Як слушно зауважено 
О. І. Махніцьким, «визначаючи принципи судової влади, слід виходити з того, що 
їх можна назвати “витоками”, основами організації судової влади, “першими” в її 
русі, функціонуванні. Ці принципи – основна, “несуча” конструкція судової 
влади, своєрідна система координат, у межах якої вона має розвиватися, й 
одночасно вектор, який визначає напрям цього розвитку» [6, с.79]. 

Тобто як ми бачимо з аналізу, розуміння принципів права як 
основоположних загальноприйнятих норм, які виражають властивості права, не 
викликають жодних заперечень з боку дослідників. Як справедливо відзначила 
О. Ф. Скакун, принципи права за своєю сутністю є узагальненим відображенням 
об’єктивних закономірностей розвитку суспільства, людства в цілому [7, с. 281]. 
Як слушно зазначив Ю. С. Шемшученко, принцип верховенства права – це 
принцип, головним чином, природного права як сукупності ідеальних, духовних і 
найвищою мірою справедливих уявлень про право. Але в державі реально діє не 
ідеальне, а позитивне право, втілене в законах та інших його джерелах. Воно є 
результатом державної правотворчої діяльності [ 8, с.76 ].  

Схожої позиції дотримується В. В. Комаров, який вважає, що принципи 
цивільного процесуального права з точки зору їх родової характеристики є 
правовими засадами правосуддя в цивільних справах. Підтвердження цього ми 
знаходимо у Конституції України, яка, регламентуючи правосуддя, передбачає 
основні засади судочинства: законність, рівність усіх учасників судового процесу 
перед законом і судом та ін. 

Характеристика принципів цивільного процесуального права як основних 
засад має суттєве значення, оскільки принципи є вихідними положеннями, 
закріпленими в міжнародному праві та чинному законодавстві, на яких повинно 
ґрунтуватися процесуальне законодавство та практика його застосування [9, 
с.115-116]. Ця позиція вченого є вкрай важливою для розвитку доктрини 
принципів цивільного судочинства. Далі В. В. Комаров зазначає, що основні 
принципи цивільного процесуального права мають такі особливості: 

1. Фундаментальний характер для цивільного процесу в цілому та окремих 
інститутів цивільного процесуального права. 
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2. Відбивають певний механізм здійснення судової влади та процедур 
правосуддя й цінності цивільного судочинства та цивільного процесуального 
права. 

3. Мають нормативний характер. Особливо це стосується загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права, які мають наднаціональний характер і 
закріплюються у міжнародно-правових актах. 

4. Визначають модус доступності правосуддя для будь-якого суб’єкта права 
як наявність рівних можливостей доступу до суду. 

5. Мають виключно обов’язковий характер. Недотримання принципів 
цивільного судочинства тягне за собою незаконність судових актів. 

 6. Визначають залежність відповідальності держави за дотримання 
принципів у частині виконання міжнародно-правових зобов’язань і принципу 
верховенства права при здійсненні судочинства [9, с.116]. 

Є всі підстави підтримати такий ґрунтовний підхід В. В. Комарова щодо 
характеристики принципів цивільного судочинства як основних засад, але слід 
зазначити, що він має значення насамперед для підсистеми принципів цивільного 
судочинства – основоположних принципів цивільного судочинства 
(загальновизнаних принципів і норм міжнародного права).  

Міжнародний досвід свідчить про переважне закріплення доктринальних 
положень про принципи судової влади у філософсько-правових працях і на 
найбільш загальному державно-правовому рівні – у пактах, хартіях, конституціях 
[10, с.235]. 

Так, видається, що вихідними положеннями для формування сучасних 
принципів судової влади та судочинства є англійська доктрина «природної 
справедливості». Уперше її основи було закріплено у Великій хартії вольностей 
1215 року. Зокрема, одним із її положень було визначено: «Жодна вільна людина 
не буде арештована або ув’язнена, або позбавлена володіння, або оголошена поза 
законом, або вигнана, або в який-небудь (інший) спосіб знедолена, і ми не підемо 
на неї й не пошлемо на неї інакше, як за законним вироком, рівних їй (її перів) і за 
законом країни» [11]. Згодом це положення набуло доктринального 
обґрунтування і було сформовано у відповідний принцип судової влади 
демократичної, правової держави. Згодом Хабеас Корпус Акт (Habeas Corpus Act), 
ухвалений у Великій Британії у 1679 році, також «увібрав» низку положень 
прогресивного правового спрямування. Зокрема, про те, що особи, затримані за 
вчинення злочину, мають право на апеляцію. Крім того, цим документом було 
введено в державну практику поняття судового контролю за затриманням і 
триманням під вартою [12]. 

За справедливим твердженням О. Ф. Скакун, у принципах права зосереджено 
світовий досвід розвитку права, досвід цивілізації, та втілюються загальнолюдські 
цінності [13, с.243]. До сказаного додам, що сьогодні у світі відбувається 
усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та необхідності їх фіксації 
в праві. 

Важливо усвідомлювати, що принципи – це лише найбільш важливі, 
основоположні засади, а тому важко погодитися з позицією тих дослідників, котрі 
відносять до останніх положення, які не мають саме такого характеру. Відповідно 

має бути розглянуто питання про невмотивоване віднесення окремих категорій 
цивільного процесуального права до принципів цивільного судочинства. У зв’язку 
із зазначеним виникає питання, чи можуть вважатися принципами положення, які 
в ч. 3 ст. 2 ЦПК України закріплені як принципи: розумність строків розгляду 
справи судом (п.10); неприпустимість зловживання процесуальними правами 
(п. 11); відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове 
рішення (п. 12). Закон України № 2147-VIII нині спонукає вчених до 
усвідомлення та висвітлення розуміння правової природи нових принципів, 
закладених у законі. Вважаю, що немає вагомих підстав для виділення 
розглянутих правових категорій як принципів цивільного судочинства. Також 
необхідно критично поставитися до пропозицій ряду вчених, які пропонують 
виділити певні правила як принципи цивільного судочинства: незалежність 
судової влади від інших гілок державної влади; незмінність суддів; 
призначуваність суддів; недоторканність суддів; доступність правосуддя; 
ефективність судового захисту; процесуальна економія; концентрації; судове 
керівництво процесом; участь сторін або їх представників у цивільному процесі; 
право бути вислуханим; рівність перед законом і судом; процесуальний 
формалізм; законність; вільна оцінка судових доказів; пріоритет письмових 
доказів; неможливість процесуального сумісництва; об’єктивна істина. 
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2. Відбивають певний механізм здійснення судової влади та процедур 
правосуддя й цінності цивільного судочинства та цивільного процесуального 
права. 

3. Мають нормативний характер. Особливо це стосується загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права, які мають наднаціональний характер і 
закріплюються у міжнародно-правових актах. 

4. Визначають модус доступності правосуддя для будь-якого суб’єкта права 
як наявність рівних можливостей доступу до суду. 

5. Мають виключно обов’язковий характер. Недотримання принципів 
цивільного судочинства тягне за собою незаконність судових актів. 

 6. Визначають залежність відповідальності держави за дотримання 
принципів у частині виконання міжнародно-правових зобов’язань і принципу 
верховенства права при здійсненні судочинства [9, с.116]. 

Є всі підстави підтримати такий ґрунтовний підхід В. В. Комарова щодо 
характеристики принципів цивільного судочинства як основних засад, але слід 
зазначити, що він має значення насамперед для підсистеми принципів цивільного 
судочинства – основоположних принципів цивільного судочинства 
(загальновизнаних принципів і норм міжнародного права).  

Міжнародний досвід свідчить про переважне закріплення доктринальних 
положень про принципи судової влади у філософсько-правових працях і на 
найбільш загальному державно-правовому рівні – у пактах, хартіях, конституціях 
[10, с.235]. 

Так, видається, що вихідними положеннями для формування сучасних 
принципів судової влади та судочинства є англійська доктрина «природної 
справедливості». Уперше її основи було закріплено у Великій хартії вольностей 
1215 року. Зокрема, одним із її положень було визначено: «Жодна вільна людина 
не буде арештована або ув’язнена, або позбавлена володіння, або оголошена поза 
законом, або вигнана, або в який-небудь (інший) спосіб знедолена, і ми не підемо 
на неї й не пошлемо на неї інакше, як за законним вироком, рівних їй (її перів) і за 
законом країни» [11]. Згодом це положення набуло доктринального 
обґрунтування і було сформовано у відповідний принцип судової влади 
демократичної, правової держави. Згодом Хабеас Корпус Акт (Habeas Corpus Act), 
ухвалений у Великій Британії у 1679 році, також «увібрав» низку положень 
прогресивного правового спрямування. Зокрема, про те, що особи, затримані за 
вчинення злочину, мають право на апеляцію. Крім того, цим документом було 
введено в державну практику поняття судового контролю за затриманням і 
триманням під вартою [12]. 

За справедливим твердженням О. Ф. Скакун, у принципах права зосереджено 
світовий досвід розвитку права, досвід цивілізації, та втілюються загальнолюдські 
цінності [13, с.243]. До сказаного додам, що сьогодні у світі відбувається 
усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та необхідності їх фіксації 
в праві. 

Важливо усвідомлювати, що принципи – це лише найбільш важливі, 
основоположні засади, а тому важко погодитися з позицією тих дослідників, котрі 
відносять до останніх положення, які не мають саме такого характеру. Відповідно 

має бути розглянуто питання про невмотивоване віднесення окремих категорій 
цивільного процесуального права до принципів цивільного судочинства. У зв’язку 
із зазначеним виникає питання, чи можуть вважатися принципами положення, які 
в ч. 3 ст. 2 ЦПК України закріплені як принципи: розумність строків розгляду 
справи судом (п.10); неприпустимість зловживання процесуальними правами 
(п. 11); відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове 
рішення (п. 12). Закон України № 2147-VIII нині спонукає вчених до 
усвідомлення та висвітлення розуміння правової природи нових принципів, 
закладених у законі. Вважаю, що немає вагомих підстав для виділення 
розглянутих правових категорій як принципів цивільного судочинства. Також 
необхідно критично поставитися до пропозицій ряду вчених, які пропонують 
виділити певні правила як принципи цивільного судочинства: незалежність 
судової влади від інших гілок державної влади; незмінність суддів; 
призначуваність суддів; недоторканність суддів; доступність правосуддя; 
ефективність судового захисту; процесуальна економія; концентрації; судове 
керівництво процесом; участь сторін або їх представників у цивільному процесі; 
право бути вислуханим; рівність перед законом і судом; процесуальний 
формалізм; законність; вільна оцінка судових доказів; пріоритет письмових 
доказів; неможливість процесуального сумісництва; об’єктивна істина. 
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Конституцією України проголошено, що кожен має право будь-якими, не 
забороненими законом засобами, захищати свої права і свободи від порушень і 
протиправних посягань [1, ст. 55]. Це конституційне положення отримало 
розвитку в Цивільному кодексі України, де визначено, що кожна особа має право 
на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання та захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам 
цивільного законодавства [2, ст. 15]. 

Однак, держава не в змозі передбачити і, тим більше, попередити кожне 
окреме правопорушення, але вона заінтересована в активній діяльності 
приватних осіб щодо захисту своїх прав, особливо в умовах нових економічних, 
соціальних, політичних відносин та відродженням приватного права, яке, як 
відомо, побудоване на ініціативі та максимальній автономії волі суб’єктів. 

Не можна не погодитись із М. В. Южаніним, який наголошує, що в 
умовах сучасного розвитку приватного права особливу актуальність набуває 
питання про захист цивільних прав мірами самостійного, одностороннього 
характеру, оскільки специфіка приватних правовідносин передбачає наявність 
особливих галузевих мір самостійної протидії різноманітним посяганням на 
суб’єктивні права [3, с. 116]. 

Однією із таких мірою одностороннього захисту цивільних прав та 
охоронюваних законом інтересів суб’єктів цивільно-правових відносин, є 
самозахист. 

В юридичній літературі наголошується, що джерела самозахисту можна 
виявити в передправових уявленнях і звичаях первісного суспільства [4, с. 11]. 

Інститут самозахисту цивільних прав був достатньо відображений в 
Німецькому цивільному уложенні, в якому чітко проводилась відмінність між 
самозахистом у формі необхідної оборони та крайньої необхідності і 
самопоміччю [5]. 

В числі перших, хто торкнувся проблематики самозахисту, слід назвати 
класика цивільного права Д. І. Мейера, наукові доробки якого лягли в основу 
формування сучасної цивілістики. На його думку, самозахист – це різновид 

захисту прав, за якого він реалізується самим носієм, на відміну від судового 
захисту, який здійснюється органами влади державної [6, с. 301]. 

В більш пізніший період, в радянській правовій науці, сформувалась 
негативна тенденція – розглядати самозахист як допоміжний спосіб захисту 
цивільних прав, причиною чому була політика активного втручання держави у 
сферу майнових відносин і витіснення із неї приватної ініціативи. Як результат, 
вказує В. А. Максимов, в теоретичному описі інституту самозахисту і до нині 
існує велика кількість недосліджених чи спірних моментів. Насамперед, зазначає 
автор, це дискусійність поняття самозахисту цивільних прав, що в найбільшому 
ступені обумовлюється розбіжністю поглядів учених щодо основних елементів 
юридичного складу самозахисту (об’єкт, суб’єкт, зміст, мета застосування). 
Надалі, актуальності набула проблема змішування понять «способи 
самозахисту» та «засоби самозахисту». Також юридичною наукою не 
сформульовано єдиного підходу до тлумачення правової природи самозахисту, 
місця, яке займає самозахист в структурі цивільного права, співвідношення 
самозахисту із суміжними цивільно-правовими інститутами. Зрештою, констатує 
автор, не викликає сумніву необхідність встановленні відповідних критеріїв для 
упорядкування широкого переліку способів самозахисту, передбаченого чинним 
законодавством чи (або) тих, що застосовуються в цивільному обігу [7, с. 105]. 

Вважається, що початок наукової дискусії про поняття та правову 
природу самозахисту в доктрині цивільного право покладено О.С. Іоффе, який 
досліджуючи порядок захисту цивільних прав, відзначав існування, крім 
судового та адміністративного прядку, виняткового порядку захисту, в якому 
особливо виділено необхідну оборону та завдання шкоди в стані крайньої 
необхідності. Учений називав наступні ознаки такого захисту: відбиття від 
посягання відбувається у надзвичайній, винятковій ситуації; відсутня 
можливість забезпечити захист шляхом звернення до юрисдикційного органу [8,  
с. 245-246]. 

Наступним, хто підтримав дискусію щодо місця самозахисту в системі 
захисту цивільних прав, став О.А. Красавчиков, який зазначав, що своєрідним 
способом захисту цивільних прав є самозахист, для якого характерно: 
здійснюється проти наявного посягання на права та інтереси уповноваженої 
особи; обстановка (обставини місця і часу) виключають на даний момент 
можливість звернення за захистом до державних і громадських органів; 
самозахист здійснюється насамперед силами самого потерпілого, що не 
виключає взаємодопомоги й сприяння у здійсненні захисту з боку інших осіб; 
самозахист не повинен виходити за межі тих прав, які захищає потерпілий, і 
бути домірним за формою посяганню (в іншому випадку самозахист може 
обернутися у самоправство або ж у перевищення меж необхідної оборони) [9,   с. 
106].  

Трохи згодом до наукової дискусії долучився іще один класик 
цивілістики – В. П. Грибанов, який під самозахистом цивільних прав пропонував 
розуміти здійснення уповноваженою особою дозволених законом дій 
фактичного порядку, спрямованих на охорону її особистих чи майнових прав та 
інтересів. Також науковець був переконаний, що самозахисту має місце лише у 
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позадоговірних відносинах [10,   с. 109; 209]. Виходячи із наведених положень, 
можна припустити, що ученим виокремлювались деякі особливості самозахисту, 
зокрема: уведення терміну «дії фактичного порядку» дозволяє вести мову про 
розширення розуміння поняття самозахисту та можливості його тлумачення не 
лише вчиненням дій у стані необхідної оборони та крайньої необхідності, але і 
інших дій фактичного складу; застосування самозахисту допускається законом і 
лише в межах закону; самозахист направлений на охорону прав та інтересів 
уповноваженої особи, на відміну від попереднього уявлення про самозахист як 
дію, направлену на відбиття посягання. 

Дані положення знайшли відображення і в роботах українських 
цивілістів. Так, приміром З. В. Ромовська, під самозахистом розуміє 
застосування уповноваженою особою у встановлених законом випадках заходів 
примусового характеру без втручання державних та громадських органів [11, 
с. 32–33]. Сучасні цивілісти, досліджуючи питання щодо правової природи 
самозахисту, розглядають його як дії фактичного та/або юридичного характеру із 
визначеними межами реалізації, що вчиняються з метою протидії наявному 
правопорушенню чи недопущенню його вчинення в майбутньому, його 
припинення та/або ліквідації його наслідків, власними зусиллями управненої 
особи стосовно належного їй суб’єктивного цивільного права чи законного 
інтересу (у відносних або абсолютних правовідносинах) або суб’єктивного 
цивільного права чи законного інтересу інших учасників правовідносин (у 
абсолютних правовідносинах), і порушення меж вчинення яких є підставою для 
відповідальності суб’єктів їх здійснення [12, с. 113].  

Отже, самозахист можна визначити як форму захисту суб’єктивних 
цивільних прав та інтересів шляхом припинення порушення із застосуванням 
конкретних правових мір, що носять самостійний характер і здійснюються в 
односторонньому порядку. До ознак самозахисту можна віднести: здійснюється 
в односторонньому порядку у випадку порушення суб’єктивного права або 
реальної загрози його порушення; конкретний спосіб самозахисту має бути 
передбачений в законі; направленість самозахисту на припинення порушення, 
ліквідацію його причин, забезпеченість недоторканості права; можливість 
оскарження до компетентних органів дій особи, яка здійснює самозахист; 
здійснення самозахисту лише у формі дії. 
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позадоговірних відносинах [10,   с. 109; 209]. Виходячи із наведених положень, 
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розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді 
може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність 
особи6. 

Згідно пункту 6 статті 3 ЦК України загальними засадами цивільного 
законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність7. 

Загальні засади (принципи) цивільного права мають фундаментальний 
характер, тому інші джерела правового регулювання, в першу чергу, акти 
цивільного законодавства, мають відповідати змісту загальних засад. 

Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні 
його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів 
права (пункт 4.1. Рішення Конституційного Суду України)8. 

Добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) - це певний стандарт 
поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої 
сторони договору або відповідного правовідношення. 

Одним із проявів розгляду судами справ з позиції відповідності 
конкретного правозастосування принципу верховенства права і загальним 
засадам законодавства є застосування доктрини venire contra factum proprium 
(заборони суперечливої поведінки), базується ще на римській максимі - «non 
concedit venire contra factum proprium» (ніхто не може діяти всупереч своїй 
попередній поведінці). В основі доктрини venire contra factum proprium 
знаходиться принцип добросовісності. Поведінкою, яка суперечить 
добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не 
відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, 
яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них. 

В судовій практиці дана доктрина здавна застосовувалась при вирішенні 
справ, в яких одна із сторін стверджувала про неукладеність договору з підстав 
недосягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, несвоєчасної реєстрації 
договору тощо. Наприклад, в постанові Пленуму Вищого господарського суду 
України від 29.05.2013 року9 вказується, що визначення договору як 
неукладеного може мати місце на стадії укладення договору або у разі якщо 
сторони не досягли згоди з усіх істотних умов, а не за наслідками виконання 
договору сторонами. Якщо дії сторін свідчать про те, що оспорюваний договір 
фактично було укладено, суд має розглянути по суті питання щодо відповідності 
його вимогам закону. 

                                                 
6 Рішення Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text   
7 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  
8 Рішення Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text   
9 Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: постанова 
Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 року № 11. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13#Text  

Таким чином, суди раніше відмовляли сторонам у спробах визнати 
договори неукладеними у випадках, якщо сторонами вчинялись дії на виконання 
договору, проте без вказівки на норми права, якими це передбачено. 

Вперше застосування доктрини заборони суперечливої поведінки як 
складової принципу добросовісності зустрічаємо, як приклад, в рішенні 
Господарського суду Вінницької області від 22.08.2018 року по справі 
№ 902/182/1810, а також постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної палати 
Касаційного цивільного суду від 10.04.2019 року11. 

Крім того, аналіз судової практики свідчить, що доктрина заборони 
суперечливої поведінки як складової принципу добросовісності застосовується 
судами також і в спорах про спадкове право. Розглянемо більш детально. 

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України)  
спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців)12. 

Згідно статті 1218 ЦК України  до складу спадщини входять усі права та 
обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті. 

Відповідно до статті 1219 ЦК України  до складу спадщини не входять 
права та обов`язки, що нерозривно пов`язані з особою спадкодавця, зокрема: 1) 
особисті немайнові права; 2) право на участь у товариствах та право членства в 
об`єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими 
документами; 3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров`я; 4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші 
виплати, встановлені законом; 5) права та обов`язки особи як кредитора або 
боржника, передбачені статтею 608 ЦК України. 

Згідно частини четвертої статті 263 Цивільного процесуального кодексу 
України13 (далі - ЦПК України) при виборі і застосуванні норми права до 
спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних 
норм права, викладені в постановах Верховного Суду. 

Так, у постанові Великої Палати Верховного Суду14 пунктами 35 і 36 
вказано, що «до спадкоємця учасника товариства, у тому числі й колишнього, 
переходить, зокрема, право на оскарження рішення загальних зборів про 
виключення спадкодавця із числа учасників товариства, проте корпоративні 
права лише фактом спадкування ним не набуваються. Аналогічний правовий 

                                                 
10 Рішення Господарського суду Вінницької області від 22.08.2018 року по справі № 
902/182/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76207405  
11 Постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду від 
10.04.2019 року № 390/34/17. URL:   https://reyestr.court.gov.ua/Review/81263995  
12 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  
13 Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1618-15  
14 Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2019 року в справі № 
392/1213/17 (провадження № 14-292цс19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84975970  
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розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді 
може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність 
особи6. 

Згідно пункту 6 статті 3 ЦК України загальними засадами цивільного 
законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність7. 

Загальні засади (принципи) цивільного права мають фундаментальний 
характер, тому інші джерела правового регулювання, в першу чергу, акти 
цивільного законодавства, мають відповідати змісту загальних засад. 

Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні 
його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів 
права (пункт 4.1. Рішення Конституційного Суду України)8. 

Добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) - це певний стандарт 
поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої 
сторони договору або відповідного правовідношення. 

Одним із проявів розгляду судами справ з позиції відповідності 
конкретного правозастосування принципу верховенства права і загальним 
засадам законодавства є застосування доктрини venire contra factum proprium 
(заборони суперечливої поведінки), базується ще на римській максимі - «non 
concedit venire contra factum proprium» (ніхто не може діяти всупереч своїй 
попередній поведінці). В основі доктрини venire contra factum proprium 
знаходиться принцип добросовісності. Поведінкою, яка суперечить 
добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не 
відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, 
яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них. 

В судовій практиці дана доктрина здавна застосовувалась при вирішенні 
справ, в яких одна із сторін стверджувала про неукладеність договору з підстав 
недосягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, несвоєчасної реєстрації 
договору тощо. Наприклад, в постанові Пленуму Вищого господарського суду 
України від 29.05.2013 року9 вказується, що визначення договору як 
неукладеного може мати місце на стадії укладення договору або у разі якщо 
сторони не досягли згоди з усіх істотних умов, а не за наслідками виконання 
договору сторонами. Якщо дії сторін свідчать про те, що оспорюваний договір 
фактично було укладено, суд має розглянути по суті питання щодо відповідності 
його вимогам закону. 

                                                 
6 Рішення Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text   
7 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  
8 Рішення Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text   
9 Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: постанова 
Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 року № 11. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13#Text  

Таким чином, суди раніше відмовляли сторонам у спробах визнати 
договори неукладеними у випадках, якщо сторонами вчинялись дії на виконання 
договору, проте без вказівки на норми права, якими це передбачено. 

Вперше застосування доктрини заборони суперечливої поведінки як 
складової принципу добросовісності зустрічаємо, як приклад, в рішенні 
Господарського суду Вінницької області від 22.08.2018 року по справі 
№ 902/182/1810, а також постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної палати 
Касаційного цивільного суду від 10.04.2019 року11. 

Крім того, аналіз судової практики свідчить, що доктрина заборони 
суперечливої поведінки як складової принципу добросовісності застосовується 
судами також і в спорах про спадкове право. Розглянемо більш детально. 

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України)  
спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців)12. 

Згідно статті 1218 ЦК України  до складу спадщини входять усі права та 
обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті. 

Відповідно до статті 1219 ЦК України  до складу спадщини не входять 
права та обов`язки, що нерозривно пов`язані з особою спадкодавця, зокрема: 1) 
особисті немайнові права; 2) право на участь у товариствах та право членства в 
об`єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими 
документами; 3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров`я; 4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші 
виплати, встановлені законом; 5) права та обов`язки особи як кредитора або 
боржника, передбачені статтею 608 ЦК України. 

Згідно частини четвертої статті 263 Цивільного процесуального кодексу 
України13 (далі - ЦПК України) при виборі і застосуванні норми права до 
спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних 
норм права, викладені в постановах Верховного Суду. 

Так, у постанові Великої Палати Верховного Суду14 пунктами 35 і 36 
вказано, що «до спадкоємця учасника товариства, у тому числі й колишнього, 
переходить, зокрема, право на оскарження рішення загальних зборів про 
виключення спадкодавця із числа учасників товариства, проте корпоративні 
права лише фактом спадкування ним не набуваються. Аналогічний правовий 

                                                 
10 Рішення Господарського суду Вінницької області від 22.08.2018 року по справі № 
902/182/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76207405  
11 Постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду від 
10.04.2019 року № 390/34/17. URL:   https://reyestr.court.gov.ua/Review/81263995  
12 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  
13 Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1618-15  
14 Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2019 року в справі № 
392/1213/17 (провадження № 14-292цс19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84975970  
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висновок викладений Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 27 
лютого 2019 року у справі № 761/27538/17 (провадження № 14-12цс19)15». 

Тлумачення вказаних норм свідчить, що до спадкоємця в порядку 
спадкування може переходити право на оспорення документу чи юридичного 
факту (зокрема, правочину, рішення органу юридичної особи, свідоцтва тощо), 
яке належало спадкодавцю, та не припинилося до його смерті. 

Європейський суд з прав людини також наголошує, що національні суди 
мають вибирати способи такого тлумачення, які зазвичай можуть включати акти 
законодавства, відповідну практику, наукові дослідження тощо16 (VOLOVIK v. 
UKRAINE, № 15123/03, § 45, ЄСПЛ, 06 грудня 2007 року). 

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду застосував доктрину venire contra factum proprium 
(заборони суперечливої поведінки) у спадковій справі 
№ 450/2286/16-ц 17. 

Так, після смерті батька позивача його мати відмовилася від своєї частки у 
спадщині, тому спірні будинок і земельну ділянку успадкував брат позивача, 
який проживав із батьками. 

Згодом мати позивача померла, і він звернувся до суду з проханням 
визнати відмову матері від спадщини батька недійсною, а її частку у спірному 
майні – спадковим майном. Суди попередніх інстанцій частково задовольнили 
позов.  Однак, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду скасував судові рішення та ухвалив постанову про 
відмову в задоволенні позову. 

Постанова Суду грунтується на висновку, що до спадкоємця в порядку 
спадкування може переходити право на оспорення документа чи юридичного 
факту (зокрема, правочину, рішення органу юридичної особи, свідоцтва тощо), 
яке належало спадкодавцеві, та не припинилося до його смерті. 

Якщо особа, яка має право на оспорення документа (наприклад, свідоцтва 
про право на спадщину) чи юридичного факту (зокрема, правочину, договору, 
рішення органу юридичної особи), висловила безпосередньо або своєю 
поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення, 
то така особа пов’язана своїм рішенням і не вправі його змінити згодом. Спроба 
особи згодом здійснити право на оспорення суперечитиме попередній поведінці 
такої особи і має призводити до припинення зазначеного права. 

У справі, що переглядалась, особа, яка мала право на оспорення 
(спадкодавець – мати позивача), висловила як прямо (у заяві, поданій нотаріусу), 
так і своєю поведінкою (оскільки протягом майже 14 років не оспорювала 
свідоцтво про право на спадщину, видане її сину), що не буде реалізовувати 
свого права на оспорення. Тому, за таких обставин право на оспорення свідоцтва 
                                                 
15 Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 лютого 2019 року у справі № 
761/27538/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80522364  
16 Справа «Воловік проти України»: Рішення Європейського cуду з прав людини від 06 грудня 
2007 року № 15123/03. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_336#Text  
17 Постанова Верховного Суду від 7 жовтня 2020 року у справі № 450/2286/16-ц (провадження 
№ 61-2032св19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92173296    

про право на спадщину, яке мала мати позивача, припинилося, а отже, його не 
успадкував й позивач. 
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Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

ОРЕНДНІ БУДИНКИ: ЗАКОНОДАВЧІ ПРОЄКТИ 
 

Українське житлове законодавства так і не отримало кодифікації чи будь-
якої систематизації, як наслідок правове регулювання житлових відносини 
відзначається фрагментарністю, розпорошеністю. Одним із неврегульованих 
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висновок викладений Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 27 
лютого 2019 року у справі № 761/27538/17 (провадження № 14-12цс19)15». 

Тлумачення вказаних норм свідчить, що до спадкоємця в порядку 
спадкування може переходити право на оспорення документу чи юридичного 
факту (зокрема, правочину, рішення органу юридичної особи, свідоцтва тощо), 
яке належало спадкодавцю, та не припинилося до його смерті. 

Європейський суд з прав людини також наголошує, що національні суди 
мають вибирати способи такого тлумачення, які зазвичай можуть включати акти 
законодавства, відповідну практику, наукові дослідження тощо16 (VOLOVIK v. 
UKRAINE, № 15123/03, § 45, ЄСПЛ, 06 грудня 2007 року). 

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду застосував доктрину venire contra factum proprium 
(заборони суперечливої поведінки) у спадковій справі 
№ 450/2286/16-ц 17. 

Так, після смерті батька позивача його мати відмовилася від своєї частки у 
спадщині, тому спірні будинок і земельну ділянку успадкував брат позивача, 
який проживав із батьками. 

Згодом мати позивача померла, і він звернувся до суду з проханням 
визнати відмову матері від спадщини батька недійсною, а її частку у спірному 
майні – спадковим майном. Суди попередніх інстанцій частково задовольнили 
позов.  Однак, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду скасував судові рішення та ухвалив постанову про 
відмову в задоволенні позову. 

Постанова Суду грунтується на висновку, що до спадкоємця в порядку 
спадкування може переходити право на оспорення документа чи юридичного 
факту (зокрема, правочину, рішення органу юридичної особи, свідоцтва тощо), 
яке належало спадкодавцеві, та не припинилося до його смерті. 

Якщо особа, яка має право на оспорення документа (наприклад, свідоцтва 
про право на спадщину) чи юридичного факту (зокрема, правочину, договору, 
рішення органу юридичної особи), висловила безпосередньо або своєю 
поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення, 
то така особа пов’язана своїм рішенням і не вправі його змінити згодом. Спроба 
особи згодом здійснити право на оспорення суперечитиме попередній поведінці 
такої особи і має призводити до припинення зазначеного права. 

У справі, що переглядалась, особа, яка мала право на оспорення 
(спадкодавець – мати позивача), висловила як прямо (у заяві, поданій нотаріусу), 
так і своєю поведінкою (оскільки протягом майже 14 років не оспорювала 
свідоцтво про право на спадщину, видане її сину), що не буде реалізовувати 
свого права на оспорення. Тому, за таких обставин право на оспорення свідоцтва 
                                                 
15 Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 лютого 2019 року у справі № 
761/27538/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80522364  
16 Справа «Воловік проти України»: Рішення Європейського cуду з прав людини від 06 грудня 
2007 року № 15123/03. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_336#Text  
17 Постанова Верховного Суду від 7 жовтня 2020 року у справі № 450/2286/16-ц (провадження 
№ 61-2032св19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92173296    

про право на спадщину, яке мала мати позивача, припинилося, а отже, його не 
успадкував й позивач. 
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Аврамова Ольга Євгенівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

ОРЕНДНІ БУДИНКИ: ЗАКОНОДАВЧІ ПРОЄКТИ 
 

Українське житлове законодавства так і не отримало кодифікації чи будь-
якої систематизації, як наслідок правове регулювання житлових відносини 
відзначається фрагментарністю, розпорошеністю. Одним із неврегульованих 
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питань є утворення орендного житлового фонду, якій фактично існує, але він не 
виокремлюється у законодавстві, як самостійний правовий феномен. Для 
подолання цього законодавець знову звертається до часткового регулювання, без 
єдиного оновлення житлового законодавства. Так, Мінрегіон проводив 
обговорення таких законопроєктів «Про прибуткові та муніципальні будинки» 
(2015 р.), «Про орендне житло» (2016 р.), «Про орендні будинки» (2019 р.). 
Проаналізуємо ці законодавчі проєкти. 

Намагання врегулювати відносини наколов орендованого житла є спробою 
виведення ринку орендованого житла з тіні, отримання податків з цього виду 
діяльності. Як додатково – будівництво спеціалізованого орендного житла. Адже 
спроби законодавця складно назвати вдалими. 

Одразу звертає увагу на себе не зовсім слушна назва проєктів «Про 
орендні будинки», «Про орендне житло», оскільки оренда житла регулюються 
договірними зобов’язанням та не потребує окремого закону. Більш доцільно 
було б назвати закон «Про орендний житловий фонд», що передбачав би 
регулювання складу цього фонду, вимог до його якості та доступності, 
механізмів розподілу, вселення та виселення з нього. 

Зміст запропонованих законопроектів має також певні вади, що у 
подальшому буде призводити до конфліктів інтересів, неузгодженості правових 
норм та судових справ. Зокрема у ст. 1 законопроекту «Про орендні будинки» 
(2019 р.) закріплено, що: «5) орендне житло – житлове приміщення, розміщене у 
орендному будинку; 6) орендний будинок – будівля капітального типу, яка 
складається з орендного житла (квартир) та нежитлових приміщень, що 
підлягають передачі в найм (оренду) фізичним та юридичним особам». Аналіз 
наведеного надає можливість стверджувати, що орендне житло повинно 
розташовуватися у спеціалізованому будинку, що одразу призводить до питання 
про правомірність оренди у звичайному житловому будинку. При цьому не 
визначені основні ознаки орендованого житла, зокрема: це різновид житла; 
призначений як для тимчасового, так і постійного проживання; відповідає 
умовам безпечного проживання; надається за плату. 

У статті 2 законопроєкту «Про орендні будинки» (2019 р.) визначено, що 
«1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають при 
будівництві орендних будинків та реалізації їх власниками і наймачами 
(орендарями) своїх прав та обов’язків. 2. До правовідносин, пов’язаних із 
наймом (орендою) орендного житла застосовуються положення Цивільного 
кодексу України щодо найму (оренди) житла з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом» Виходячи із змісту цієї норми, закон призначений 
регулювати відносини будівництва орендних будинків та реалізації їх власникам 
і наймачам. Адже реалізація цього об’єкту власникам та наймачем це вже 
відносини, врегульовані ЦК України та не потребують регулювання, як і 
відносини будівництва. Мабуть цей законопроєкт повинен регулювати 
відносини набуття прав на орендоване житла, умов проживання, вселення та 
виселення з житла ін. 

Складно погодитися з позицією, закріпленою у ч. 1 ст. 3 законопроєкту 
«Про орендні будинки» (2019 р.): «1. Право власності на орендний будинок може 

належати одній особі чи двом або більше особам на праві спільної сумісної або 
часткової власності». В цій нормі немає жодної нової позиції, а тому вона 
дублює норми цивільного законодавства. Доречно б було вказати про 
можливість поєднання державної та приватної власності щодо орендованих 
будинків. Також ця стаття має певні ознаки дискримінації форм власності, 
зокрема договір оренди з викупом не можливо укладати щодо державного чи 
комунального майна. Безумовно може встановлювати різні умови оренди, 
залежно від форми власності орендованого житла.  

Задля такого розмежування варто враховувати, що орендний житловий 
фонд може класифікуватися залежно від: 1) власності: державний, комунальний 
(муніципальний), приватний: 2) спрямованості: для тимчасового проживання 
(службове житло, житло для студентів, хостели ін.), постійного проживання; 3) 
умов оренди (оренди для проживання, оренда з метою викупу та проживання, 
безоплатна оренда (позика); 4) складу орендованого майна: оренда житла, оренда 
житла та нежитлового приміщення, оренда нежитлового приміщення у 
багатоквартирному будинку; 5) обладнання приміщення: житло придане для 
проживання та житло обладнане для проживання (меблі, побутова техніка та 
інші предмети домашнього вжитку, а також засоби зв'язку). Враховуючи 
наведений поділ законодавець може більш чітко розмежовувати правовий режим 
орендованого житла, що впливає і на конструкцію договору оренди. 

Новелою майбутнього законодавства є намагання ввести облік 
орендованого житла. Облік орендного житла і нежитлових приміщень в 
орендних будинках, а також договорів оренди, здійснюється органом місцевого 
самоврядування за місцем розташування такого будинку. Для здійснення обліку 
органи місцевого самоврядування ведуть реєстр орендного житла. Таке 
положення існує у різних країнах з метою оподаткування, контролю за 
безпечними умовами проживання. 

У законопроєкті «Про орендні будинки» (2019 р.) також визначено 
управління орендним житлом, умови договору оренди. Слід констатувати умови 
вселення та виселення в орендоване житло. На це необхідно звертати увагу, 
оскільки набуття та припинення права на житло представляє собою юридичний 
склад, що охоплює наявність договору, дозвіл на вселення, фактичне вселення, 
як і припиненні – підстави розірвання договору оренди, попередження про 
виселення/ вимога про виселення, безпосереднє виселення. Крім того, не 
визначені умови щодо користування орендованим житлом членів сім’ї наймача; 
підстави примусового виселення за вимогою орендаря у разі псування житла, не 
плати платежів, порушення умов проживання; можливості проживання із 
твариною,  розміщення у житлі творчої майстерні тощо. Залишається відкритим 
питання і щодо правового регулювання підприємницької діяльності навколо 
оренди житла. 

Підсумовуючи слід наголосити, що правове регулювання оренди житла, 
будівель є необхідним кроком у розвитку житлових прав. Адже воно повинно 
бути системним та реалізовуватися зі змінами у Податковий кодекс, Кодекс 
України про адміністративні правопорушення, Цивільний процесуальний кодекс 
та ін. 
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питань є утворення орендного житлового фонду, якій фактично існує, але він не 
виокремлюється у законодавстві, як самостійний правовий феномен. Для 
подолання цього законодавець знову звертається до часткового регулювання, без 
єдиного оновлення житлового законодавства. Так, Мінрегіон проводив 
обговорення таких законопроєктів «Про прибуткові та муніципальні будинки» 
(2015 р.), «Про орендне житло» (2016 р.), «Про орендні будинки» (2019 р.). 
Проаналізуємо ці законодавчі проєкти. 

Намагання врегулювати відносини наколов орендованого житла є спробою 
виведення ринку орендованого житла з тіні, отримання податків з цього виду 
діяльності. Як додатково – будівництво спеціалізованого орендного житла. Адже 
спроби законодавця складно назвати вдалими. 

Одразу звертає увагу на себе не зовсім слушна назва проєктів «Про 
орендні будинки», «Про орендне житло», оскільки оренда житла регулюються 
договірними зобов’язанням та не потребує окремого закону. Більш доцільно 
було б назвати закон «Про орендний житловий фонд», що передбачав би 
регулювання складу цього фонду, вимог до його якості та доступності, 
механізмів розподілу, вселення та виселення з нього. 

Зміст запропонованих законопроектів має також певні вади, що у 
подальшому буде призводити до конфліктів інтересів, неузгодженості правових 
норм та судових справ. Зокрема у ст. 1 законопроекту «Про орендні будинки» 
(2019 р.) закріплено, що: «5) орендне житло – житлове приміщення, розміщене у 
орендному будинку; 6) орендний будинок – будівля капітального типу, яка 
складається з орендного житла (квартир) та нежитлових приміщень, що 
підлягають передачі в найм (оренду) фізичним та юридичним особам». Аналіз 
наведеного надає можливість стверджувати, що орендне житло повинно 
розташовуватися у спеціалізованому будинку, що одразу призводить до питання 
про правомірність оренди у звичайному житловому будинку. При цьому не 
визначені основні ознаки орендованого житла, зокрема: це різновид житла; 
призначений як для тимчасового, так і постійного проживання; відповідає 
умовам безпечного проживання; надається за плату. 

У статті 2 законопроєкту «Про орендні будинки» (2019 р.) визначено, що 
«1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають при 
будівництві орендних будинків та реалізації їх власниками і наймачами 
(орендарями) своїх прав та обов’язків. 2. До правовідносин, пов’язаних із 
наймом (орендою) орендного житла застосовуються положення Цивільного 
кодексу України щодо найму (оренди) житла з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом» Виходячи із змісту цієї норми, закон призначений 
регулювати відносини будівництва орендних будинків та реалізації їх власникам 
і наймачам. Адже реалізація цього об’єкту власникам та наймачем це вже 
відносини, врегульовані ЦК України та не потребують регулювання, як і 
відносини будівництва. Мабуть цей законопроєкт повинен регулювати 
відносини набуття прав на орендоване житла, умов проживання, вселення та 
виселення з житла ін. 

Складно погодитися з позицією, закріпленою у ч. 1 ст. 3 законопроєкту 
«Про орендні будинки» (2019 р.): «1. Право власності на орендний будинок може 

належати одній особі чи двом або більше особам на праві спільної сумісної або 
часткової власності». В цій нормі немає жодної нової позиції, а тому вона 
дублює норми цивільного законодавства. Доречно б було вказати про 
можливість поєднання державної та приватної власності щодо орендованих 
будинків. Також ця стаття має певні ознаки дискримінації форм власності, 
зокрема договір оренди з викупом не можливо укладати щодо державного чи 
комунального майна. Безумовно може встановлювати різні умови оренди, 
залежно від форми власності орендованого житла.  

Задля такого розмежування варто враховувати, що орендний житловий 
фонд може класифікуватися залежно від: 1) власності: державний, комунальний 
(муніципальний), приватний: 2) спрямованості: для тимчасового проживання 
(службове житло, житло для студентів, хостели ін.), постійного проживання; 3) 
умов оренди (оренди для проживання, оренда з метою викупу та проживання, 
безоплатна оренда (позика); 4) складу орендованого майна: оренда житла, оренда 
житла та нежитлового приміщення, оренда нежитлового приміщення у 
багатоквартирному будинку; 5) обладнання приміщення: житло придане для 
проживання та житло обладнане для проживання (меблі, побутова техніка та 
інші предмети домашнього вжитку, а також засоби зв'язку). Враховуючи 
наведений поділ законодавець може більш чітко розмежовувати правовий режим 
орендованого житла, що впливає і на конструкцію договору оренди. 

Новелою майбутнього законодавства є намагання ввести облік 
орендованого житла. Облік орендного житла і нежитлових приміщень в 
орендних будинках, а також договорів оренди, здійснюється органом місцевого 
самоврядування за місцем розташування такого будинку. Для здійснення обліку 
органи місцевого самоврядування ведуть реєстр орендного житла. Таке 
положення існує у різних країнах з метою оподаткування, контролю за 
безпечними умовами проживання. 

У законопроєкті «Про орендні будинки» (2019 р.) також визначено 
управління орендним житлом, умови договору оренди. Слід констатувати умови 
вселення та виселення в орендоване житло. На це необхідно звертати увагу, 
оскільки набуття та припинення права на житло представляє собою юридичний 
склад, що охоплює наявність договору, дозвіл на вселення, фактичне вселення, 
як і припиненні – підстави розірвання договору оренди, попередження про 
виселення/ вимога про виселення, безпосереднє виселення. Крім того, не 
визначені умови щодо користування орендованим житлом членів сім’ї наймача; 
підстави примусового виселення за вимогою орендаря у разі псування житла, не 
плати платежів, порушення умов проживання; можливості проживання із 
твариною,  розміщення у житлі творчої майстерні тощо. Залишається відкритим 
питання і щодо правового регулювання підприємницької діяльності навколо 
оренди житла. 

Підсумовуючи слід наголосити, що правове регулювання оренди житла, 
будівель є необхідним кроком у розвитку житлових прав. Адже воно повинно 
бути системним та реалізовуватися зі змінами у Податковий кодекс, Кодекс 
України про адміністративні правопорушення, Цивільний процесуальний кодекс 
та ін. 

63



Література: 
1. Про орендні будинки: проєкт Закону України. URL: 
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Propozitsiyi-do-proektu-
ZU-Pro-orendni-budinki.pdf 
 

 
Боровська Ірина Анатоліївна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, 
Національної академії внутрішніх справ 

 

ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

У зв’язку з реформуванням вітчизняного цивільного процесуального 
законодавства, зокрема шляхом прийняття Закону України від 3 жовтня 
2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 
законодавцем запроваджено системний підхід щодо визначення основних засад 
(принципів) цивільного судочинства та на позитивному рівні закріплена низка 
принципів, які здебільшого сформовані практикою Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ) та до цього часу не були відображені як галузеві 
принципи цивільного судочинства на законодавчому рівні. У цій площині слід 
звернути увагу на принцип пропорційності (п. 6 ч. 2 ст. 2 ЦПК України).  

Вбачається, що нагальність законодавчого відображення принципу 
пропорційності у системі принципів цивільного судочинства, пов’язана, в першу 
чергу, з оптимізацією та модернізацією цивільного процесу в межах його 
реформування, запровадження спрощеної процедури розгляду цивільних справ у 
позовному провадженні та низки дискреційних повноважень суду при здійсненні 
правосуддя, які не були передбачені ЦПК України до внесення змін 
вищезазначеним Законом.  

Сутність і значення принципу пропорційності відображена у статті 11 
ЦПК України. Виходячи із аналізу указаної статті, принцип пропорційності,  у 
площині його правозастосування, знаходить своє головне втілення при 
визначенні судом порядку здійснення провадження у справі з врахуванням 
законодавчо визначених критеріїв, перелік яких не є вичерпним. До критеріїв, 
які має враховувати суд, належать: завдання цивільного судочинства; 
забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; 
особливості предмета спору; ціна позову; складність справи; значення розгляду 
справи для сторін; час, необхідний для вчинення тих чи інших дій; розмір 
судових витрат, пов’язаних із відповідними процесуальними діями, тощо (ст. 11 
ЦПК України).  

У доктринальній характеристиці сутність принципу пропорційності, 
головним чином, зводиться до необхідності забезпечення в правовому 
регулюванні балансу необхідного втручання у приватні справи [1, с. 146], 
розумного балансу приватного і публічного інтересів, відповідно до якого цілі 

обмежень прав повинні бути істотними, а засоби їх досягнення – 
обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються [2, 
с. 197–203 ]. А його зміст становить низка основних вимог, серед яких 
виокремлюються: 1) встановлення певних правових обмежень повинна бути 
легітимною й істотною, тобто державні заходи не можуть здійснюватися без 
відповідної мети [3, с. 68]; 2) обмеження, що переслідують істотну мету, мають 
бути розмірними – об’єктивно виправданими, обґрунтованими, що у 
правозастосовній площині виявляється у забороні непридатних, непотрібних й 
надмірних заходів [4, с. 78 ]; 3) при введенні обмежень має забезпечуватися 
розумний баланс приватних і публічних інтересів, який можна вважати 
оптимальним лише за умови, що обмеження, яке запроваджується, не посягає на 
саму сутність того чи іншого права та не призводить до втрати його реального 
змісту [5, с. 305].  

Повертаючись до питання теоретичних та практичних аспектів правової 
реалізації принципу пропорційності у цивільному судочинстві, варто зазначити, 
що головний вплив на його втілення у національні правові системи країн 
континентального права, у тому числі і вітчизняне процесуальне законодавство, 
здійснила практика ЄСПЛ, яким було сформовано досліджуваний принцип як 
конкретизуючу складову принципу верховенства права з метою 
фундаменталізації та реалізації природних прав, визначених Європейською 
конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – 
Конвенція, ЄКПЛ), запобігання надмірному, невиправданому обмеженню прав і 
свобод людини при здійсненні правосуддя, а також надання можливості 
учасникам судового процесу апелювати до цього принципу у разі порушення 
основних вимог принципу пропорційності.  

У цій площині ЄСПЛ було сформульовано низку висновків, у яких 
опосередковується визначення сутності принципу пропорційності як елемента 
верховенства права. Серед них можна виокремити такі, як: 1) втручання держави 
в право особи має буде засноване на законі і служити правомірній меті (п. 55 
рішення ЄСПЛ від 29 червня 2004 року у справі «Жовнер проти України» (заява 
№ 56848/00) [6]; 2) обмеження прав людини і втручання в її приватне життя з 
боку держави має відповідати принципам законності втручання, тобто будь який 
захід, яким обмежується право людини має бути таким, що має певне підґрунтя у 
національному законодавстві та стосується якості закону, про який йдеться, 
вимагаючи, щоб він був доступний для зацікавленої особи, яка, окрім того, 
повинна мати можливість передбачити наслідки його дії щодо себе (п. 169 
рішення ЄСПЛ від 09 січня 2013 року у справі «Олександр Волков проти 
України» (заява № 21722/11) [7]; 3) втручання держави є порушенням ст. 8 
Конвенції, якщо воно не може розглядатись як «необхідне в демократичному 
суспільстві» (п. 47 рішення ЄСПЛ від 18 грудня 2008 року у справі «Савіни 
проти України», заява № 39948/06) [8]; 4) оцінка відповідності правомірності 
втручання має здійснюватися по суті за трьома аспектами згідно зі статтею 8 
Конвенції – оцінка законності, законної мети та необхідності такого «втручання» 
( п. 92 рішення ЄСПЛ від 25 вересня 2018 року у справі «Денісов проти України» 
(заява № 76639/11) [9]; 5) законодавство повинно забезпечувати певний рівень 
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ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

У зв’язку з реформуванням вітчизняного цивільного процесуального 
законодавства, зокрема шляхом прийняття Закону України від 3 жовтня 
2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 
законодавцем запроваджено системний підхід щодо визначення основних засад 
(принципів) цивільного судочинства та на позитивному рівні закріплена низка 
принципів, які здебільшого сформовані практикою Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ) та до цього часу не були відображені як галузеві 
принципи цивільного судочинства на законодавчому рівні. У цій площині слід 
звернути увагу на принцип пропорційності (п. 6 ч. 2 ст. 2 ЦПК України).  

Вбачається, що нагальність законодавчого відображення принципу 
пропорційності у системі принципів цивільного судочинства, пов’язана, в першу 
чергу, з оптимізацією та модернізацією цивільного процесу в межах його 
реформування, запровадження спрощеної процедури розгляду цивільних справ у 
позовному провадженні та низки дискреційних повноважень суду при здійсненні 
правосуддя, які не були передбачені ЦПК України до внесення змін 
вищезазначеним Законом.  

Сутність і значення принципу пропорційності відображена у статті 11 
ЦПК України. Виходячи із аналізу указаної статті, принцип пропорційності,  у 
площині його правозастосування, знаходить своє головне втілення при 
визначенні судом порядку здійснення провадження у справі з врахуванням 
законодавчо визначених критеріїв, перелік яких не є вичерпним. До критеріїв, 
які має враховувати суд, належать: завдання цивільного судочинства; 
забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; 
особливості предмета спору; ціна позову; складність справи; значення розгляду 
справи для сторін; час, необхідний для вчинення тих чи інших дій; розмір 
судових витрат, пов’язаних із відповідними процесуальними діями, тощо (ст. 11 
ЦПК України).  

У доктринальній характеристиці сутність принципу пропорційності, 
головним чином, зводиться до необхідності забезпечення в правовому 
регулюванні балансу необхідного втручання у приватні справи [1, с. 146], 
розумного балансу приватного і публічного інтересів, відповідно до якого цілі 

обмежень прав повинні бути істотними, а засоби їх досягнення – 
обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються [2, 
с. 197–203 ]. А його зміст становить низка основних вимог, серед яких 
виокремлюються: 1) встановлення певних правових обмежень повинна бути 
легітимною й істотною, тобто державні заходи не можуть здійснюватися без 
відповідної мети [3, с. 68]; 2) обмеження, що переслідують істотну мету, мають 
бути розмірними – об’єктивно виправданими, обґрунтованими, що у 
правозастосовній площині виявляється у забороні непридатних, непотрібних й 
надмірних заходів [4, с. 78 ]; 3) при введенні обмежень має забезпечуватися 
розумний баланс приватних і публічних інтересів, який можна вважати 
оптимальним лише за умови, що обмеження, яке запроваджується, не посягає на 
саму сутність того чи іншого права та не призводить до втрати його реального 
змісту [5, с. 305].  

Повертаючись до питання теоретичних та практичних аспектів правової 
реалізації принципу пропорційності у цивільному судочинстві, варто зазначити, 
що головний вплив на його втілення у національні правові системи країн 
континентального права, у тому числі і вітчизняне процесуальне законодавство, 
здійснила практика ЄСПЛ, яким було сформовано досліджуваний принцип як 
конкретизуючу складову принципу верховенства права з метою 
фундаменталізації та реалізації природних прав, визначених Європейською 
конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – 
Конвенція, ЄКПЛ), запобігання надмірному, невиправданому обмеженню прав і 
свобод людини при здійсненні правосуддя, а також надання можливості 
учасникам судового процесу апелювати до цього принципу у разі порушення 
основних вимог принципу пропорційності.  

У цій площині ЄСПЛ було сформульовано низку висновків, у яких 
опосередковується визначення сутності принципу пропорційності як елемента 
верховенства права. Серед них можна виокремити такі, як: 1) втручання держави 
в право особи має буде засноване на законі і служити правомірній меті (п. 55 
рішення ЄСПЛ від 29 червня 2004 року у справі «Жовнер проти України» (заява 
№ 56848/00) [6]; 2) обмеження прав людини і втручання в її приватне життя з 
боку держави має відповідати принципам законності втручання, тобто будь який 
захід, яким обмежується право людини має бути таким, що має певне підґрунтя у 
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Конвенції, якщо воно не може розглядатись як «необхідне в демократичному 
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65



юридичного захисту проти свавільного втручання з боку державних органів. 
Існування конкретних процесуальних гарантій є у цьому контексті необхідним 
(п. 179 рішення ЄСПЛ від 09 січня 2013 року у справі «Олександр Волков проти 
України» (заява № 21722/11) [7]. 

Таким чином, принцип пропорційності пов’язаний, насамперед, із 
проблемою правомірності обмежень прав людини [10, с. 115–119], для 
розв’язання якої врахуванню підлягає низка питань, які послідовно 
вирішувалися ЄСПЛ при застосуванні положень Конвенції. Такі питання можна 
диференціювати на чотири групи, а саме: 1) чи було передбачене законом те 
обмеження (втручання), що заперечується; 2) чи переслідувало воно одну з 
легітимних цілей ЄКПЛ; 3) чи було воно необхідним у демократичному 
суспільстві; 4) чи було воно співрозмірним тій правовій меті, якої досягали [11, 
с. 161]. 

Із аналізу положень ЦПК України випливає, що принцип пропорційності 
прямо або опосередковано інтегрується і потребує правової реалізації у 
цивільному судочинстві, при вирішенні судом питань, зокрема про розгляд 
справи у порядку спрощеного позовного провадження (ч. 3 ст. 274 ЦПК 
України), забезпечення позову (ч. 3 ст. 150 ЦПК України), зустрічного 
забезпечення (ч. 5 ст.  54 ЦПК України), касаційного оскарження судових рішень 
у малозначних справах та справах з ціною позову, що не перевищує двохсот 
п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадках 
встановлених п. 2 ч. 3 ст. 389 ЦПК України, а також опосередковано – стосовно 
попереднього визначення суми судових витрат (ч. 2 ст. 134 ЦПК України), 
попередньої оплати судових витрат ( ч. 3 ст. 135 ЦПК України) та ін.  

У підсумку варто зазначити, що у кожному конкретному випадку суд при 
визначенні процесуальних дій, якими обмежуються права учасників справи, має 
оцінювати їх правомірність та виправданість запровадження на предмет 
відповідності таким умовам, як-от: 1) законність таких дій; 2) відповідність їх 
правомірній (законній) меті; 3) необхідність вчинення таких дій; 4) їх 
співрозмірність тій процесуальній меті, задля якої вони вчиняються.    
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Участь нотаріуса у ході забезпечення виникнення, розвитку та припинення 

цивільних правовідносин в окремих випадках визначається законом як 
обов’язкова. Поряд із цим нотаріус не являє собою посадову особу органу 
державної влади чи місцевого самоврядування у традиційному розумінні. Це 
закономірно піднімає проблему його ролі у забезпеченні цивільно-правової 
свободи учасників майнового обороту, зокрема в ключі поширюваного на нього 
типу правового регулювання. Її наукове вирішення пролягає через декілька 
юридичних положень. 

1. Сучасні вчені практично одностайно вказують на публічно-правову 
природу нотаріальної діяльності, що є потужною передумовою для визнання 
поширення на таку діяльність спеціально-дозвільного типу правового 
регулювання.  Як зазначає М. С. Долинська нотаріус виконує функції, делеговані 
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йому державою [1, с. 210]. Також І. О. Аршава вказує на те, що нотаріат як 
складова правової системи держави – це особлива організаційна структура, яка 
об’єднує уповноважених державою на вчинення нотаріальних проваджень осіб, 
які діють від свого імені, але лише у відповідності до чинного законодавства [2]. 

2. Віднесення нотаріату до публічно-правового елементу пов'язується, як 
раз з характером функцій, на виконання яких уповноважений нотаріус. В 
юридичній літературі відмічається виконання нотаріусом в тому числі 
правоохоронної функції, що реалізовується шляхом вчинення лише тих 
нотаріальних дій, які передбачені законом [1, с. 210], і що складає основу, так 
званого превентивного правосуддя [3, с. 8].  

3. Спосіб вчинення нотаріальних дій визначається законом. З цього приводу 
Н. В. Круковес зазначає, що нотаріус зобов’язаний чітко та послідовно 
дотримуватись виконання всіх процедурних формальностей, передбачених для 
проходження кожної стадії нотаріального процесу. При цьому таке дотримання є 
одним із засобів забезпечення сторонам захисту [4, с. 381]. Також, виходячи з 
аналізу положень чинного цивільного законодавства України, зокрема ст. 7 та 39 
Закону України «Про нотаріат», Л. В. Єфіменко відзначає, що нотаріусу 
«дозволено лише ті дії, що передбачені законом» [5, с. 39].  

Важко не погодитись із тим, що правовий статус нотаріуса у сфері 
цивільних відносин має специфічний характер. Адже, з одного боку він є 
самозайнятою особою і не відносяться до категорії державних службовців. 
Водночас з іншого боку він виконує делеговані йому функції держави, що, 
безспірно зобов’язує. При цьому визначальним в такому разі є саме характер 
виконуваної функції, якою виступає охорона суб’єктивних цивільних прав та 
законних інтересів учасників цивільних правовідносин. 

В контексті окреслених обставин слід зважати на те, що поширення на 
діяльність органів державної влади, які виконують в тому числі охоронні 
функції, спеціально-дозвільного типу правового регулювання, обумовлюється 
необхідність забезпеченням цивільно-правової свободи учасників цивільних 
правовідносин у широкому розумінні. Таке забезпечення включає: 1) обмеження 
впливу суб’єкта на учасників цивільних правовідносин. Суб'єкт 
правозастосування не повинен створювати перешкоди в здійсненні учасниками 
цивільного обороту своїх прав і задоволення у такий спосіб законних інтересів. 
Його вплив обмежений обсягом наданих йому повноважень. Факультативною 
метою обмеження поведінки суб’єкта правозастосування у сфері цивільних 
правовідносин виступає мінімізація корупційних ризиків; 2) створення умов для 
здійснення суб’єктивних цивільних прав та задоволення законних інтересів 
учасників цивільних правовідносин. Обрамлення діяльності суб’єктів 
правозастосування у чітку процесуальну (процедурну) форму пов'язується не 
стільки з необхідністю визначення способу діяльності суб’єкта 
правозастосування (хоча також і з цим), стільки з метою відповідних процедур. 
Зміст кожної з них відповідає меті її здійснення з урахуванням необхідності 
забезпечення цивільно-правової свободи учасників цивільних правовідносин. У 
зв’язку з цим, як правило, відсутня необхідність відходу від неї. 

Крім того, юрисдикційна процедура не може мати імперативний характер в 
одному випадку, наприклад, якщо її здійснюють органи державної влади, 
місцевого самоврядування або ж їх службові чи посадові особи і бути 
диспозитивною в інших випадках, наприклад, якщо йдеться про процедуру 
вчинення нотаріальної дії. Ба більше, якщо остання має диспозитивний характер, 
то в чому ж тоді полягає її цінність в механізмі цивільно-правового регулювання 
суспільних відносин? Адже учасники правовідносин в такому випадку могли б 
самостійно регулювати відповідні аспекти своєї поведінки. 

Піднята проблема досить чітко демонструється роллю суб'єктів 
правозастосування у посвідченні певних обставин правової реальності. Наприклад, 
для одержання соціальної грошової допомоги сім’єю, положення законодавства 
можуть покладати на органи соціального захисту обов'язок встановлювати й 
фіксувати факт проживання однією сім’єю особами, які бажають одержати таку 
допомогу. У випадку виникнення спору щодо такого факту, чоловік та жінка, які 
проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, можуть звернутись до суду із 
заявою про встановлення факту такого проживання в порядку окремого 
провадження (підпункт 5 ч. 1 ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України) 
[6]. В такому разі процесуальна форма відповідної юридичної операція покликана 
встановити наявність або відсутність реальних обставин правової реальності і у разі 
їх наявності підтвердити їх. 

Своєю чергою положення Закону України «Про нотаріат» не встановлюють 
право нотаріуса посвідчувати такі факти. До його відання віднесені питання 
посвідчення факту, що особа є живою, перебування фізичної особи у певному 
місці, посвідчення часу пред’явлення документа (глава 12 Закону) [7]. У зв’язку 
з цим, якщо факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу має юридичне 
значення і від нього залежить, зокрема право осіб на одержання соціальної 
допомоги, вбачається, що керуючись диспозитивними засадами цивільного 
права, нотаріус мав би посвідчувати такий факт. Проте, положення 
законодавства України про нотаріат не встановлюють правил здійснення такої 
дії, тобто способу у який може бути встановлена відповідна обставина правової 
реальності саме нотаріусом. 

Звідси ж випливають і ризики щодо достовірності встановленої або навпаки 
невстановленої обставини. Крім того, очевидним в такому разі є і те, що нотаріус 
перейматиме на себе функції суду. 

З іншого боку нотаріус може засвідчити справжність підпису чоловіка та 
жінки, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на заяві про їх 
спільне проживання. 

В якості ще одного прикладу можна навести нотаріальне посвідчення 
односторонніх правочинів. Нотаріуси без проблем посвідчують заповіти, проте у 
випадку звернення за посвідченням, наприклад, правочину з поділу одноосібним 
власником складної нерухомої речі – скоріш за все відмовлять, пропонуючи 
засвідчити справжність підпису особи на відповідному документі.  

Окреслене показує те, що конструювання юридичної фігури нотаріуса на 
основі публічно-правового статусу, наділення його у делегованому порядку 
охоронними функціями і у зв’язку з цим визначення його ролі як суб’єкта 
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йому державою [1, с. 210]. Також І. О. Аршава вказує на те, що нотаріат як 
складова правової системи держави – це особлива організаційна структура, яка 
об’єднує уповноважених державою на вчинення нотаріальних проваджень осіб, 
які діють від свого імені, але лише у відповідності до чинного законодавства [2]. 

2. Віднесення нотаріату до публічно-правового елементу пов'язується, як 
раз з характером функцій, на виконання яких уповноважений нотаріус. В 
юридичній літературі відмічається виконання нотаріусом в тому числі 
правоохоронної функції, що реалізовується шляхом вчинення лише тих 
нотаріальних дій, які передбачені законом [1, с. 210], і що складає основу, так 
званого превентивного правосуддя [3, с. 8].  

3. Спосіб вчинення нотаріальних дій визначається законом. З цього приводу 
Н. В. Круковес зазначає, що нотаріус зобов’язаний чітко та послідовно 
дотримуватись виконання всіх процедурних формальностей, передбачених для 
проходження кожної стадії нотаріального процесу. При цьому таке дотримання є 
одним із засобів забезпечення сторонам захисту [4, с. 381]. Також, виходячи з 
аналізу положень чинного цивільного законодавства України, зокрема ст. 7 та 39 
Закону України «Про нотаріат», Л. В. Єфіменко відзначає, що нотаріусу 
«дозволено лише ті дії, що передбачені законом» [5, с. 39].  

Важко не погодитись із тим, що правовий статус нотаріуса у сфері 
цивільних відносин має специфічний характер. Адже, з одного боку він є 
самозайнятою особою і не відносяться до категорії державних службовців. 
Водночас з іншого боку він виконує делеговані йому функції держави, що, 
безспірно зобов’язує. При цьому визначальним в такому разі є саме характер 
виконуваної функції, якою виступає охорона суб’єктивних цивільних прав та 
законних інтересів учасників цивільних правовідносин. 

В контексті окреслених обставин слід зважати на те, що поширення на 
діяльність органів державної влади, які виконують в тому числі охоронні 
функції, спеціально-дозвільного типу правового регулювання, обумовлюється 
необхідність забезпеченням цивільно-правової свободи учасників цивільних 
правовідносин у широкому розумінні. Таке забезпечення включає: 1) обмеження 
впливу суб’єкта на учасників цивільних правовідносин. Суб'єкт 
правозастосування не повинен створювати перешкоди в здійсненні учасниками 
цивільного обороту своїх прав і задоволення у такий спосіб законних інтересів. 
Його вплив обмежений обсягом наданих йому повноважень. Факультативною 
метою обмеження поведінки суб’єкта правозастосування у сфері цивільних 
правовідносин виступає мінімізація корупційних ризиків; 2) створення умов для 
здійснення суб’єктивних цивільних прав та задоволення законних інтересів 
учасників цивільних правовідносин. Обрамлення діяльності суб’єктів 
правозастосування у чітку процесуальну (процедурну) форму пов'язується не 
стільки з необхідністю визначення способу діяльності суб’єкта 
правозастосування (хоча також і з цим), стільки з метою відповідних процедур. 
Зміст кожної з них відповідає меті її здійснення з урахуванням необхідності 
забезпечення цивільно-правової свободи учасників цивільних правовідносин. У 
зв’язку з цим, як правило, відсутня необхідність відходу від неї. 

Крім того, юрисдикційна процедура не може мати імперативний характер в 
одному випадку, наприклад, якщо її здійснюють органи державної влади, 
місцевого самоврядування або ж їх службові чи посадові особи і бути 
диспозитивною в інших випадках, наприклад, якщо йдеться про процедуру 
вчинення нотаріальної дії. Ба більше, якщо остання має диспозитивний характер, 
то в чому ж тоді полягає її цінність в механізмі цивільно-правового регулювання 
суспільних відносин? Адже учасники правовідносин в такому випадку могли б 
самостійно регулювати відповідні аспекти своєї поведінки. 

Піднята проблема досить чітко демонструється роллю суб'єктів 
правозастосування у посвідченні певних обставин правової реальності. Наприклад, 
для одержання соціальної грошової допомоги сім’єю, положення законодавства 
можуть покладати на органи соціального захисту обов'язок встановлювати й 
фіксувати факт проживання однією сім’єю особами, які бажають одержати таку 
допомогу. У випадку виникнення спору щодо такого факту, чоловік та жінка, які 
проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, можуть звернутись до суду із 
заявою про встановлення факту такого проживання в порядку окремого 
провадження (підпункт 5 ч. 1 ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України) 
[6]. В такому разі процесуальна форма відповідної юридичної операція покликана 
встановити наявність або відсутність реальних обставин правової реальності і у разі 
їх наявності підтвердити їх. 

Своєю чергою положення Закону України «Про нотаріат» не встановлюють 
право нотаріуса посвідчувати такі факти. До його відання віднесені питання 
посвідчення факту, що особа є живою, перебування фізичної особи у певному 
місці, посвідчення часу пред’явлення документа (глава 12 Закону) [7]. У зв’язку 
з цим, якщо факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу має юридичне 
значення і від нього залежить, зокрема право осіб на одержання соціальної 
допомоги, вбачається, що керуючись диспозитивними засадами цивільного 
права, нотаріус мав би посвідчувати такий факт. Проте, положення 
законодавства України про нотаріат не встановлюють правил здійснення такої 
дії, тобто способу у який може бути встановлена відповідна обставина правової 
реальності саме нотаріусом. 

Звідси ж випливають і ризики щодо достовірності встановленої або навпаки 
невстановленої обставини. Крім того, очевидним в такому разі є і те, що нотаріус 
перейматиме на себе функції суду. 

З іншого боку нотаріус може засвідчити справжність підпису чоловіка та 
жінки, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на заяві про їх 
спільне проживання. 

В якості ще одного прикладу можна навести нотаріальне посвідчення 
односторонніх правочинів. Нотаріуси без проблем посвідчують заповіти, проте у 
випадку звернення за посвідченням, наприклад, правочину з поділу одноосібним 
власником складної нерухомої речі – скоріш за все відмовлять, пропонуючи 
засвідчити справжність підпису особи на відповідному документі.  

Окреслене показує те, що конструювання юридичної фігури нотаріуса на 
основі публічно-правового статусу, наділення його у делегованому порядку 
охоронними функціями і у зв’язку з цим визначення його ролі як суб’єкта 
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правозастосування унеможливлює його перебування під впливом загально-
дозвільного типу правового регулювання. Це вступало б у пряму суперечність з 
його функціями. Тому, нотаріус може забезпечувати реалізацію цивільно-
правової свободи учасників майнового обороту лише у межах компетенції і у 
спосіб, встановлений законом. У тому ж разі коли закон не здатен розкрити весь 
потенціал свободи, нотаріус позбавлений можливості сприяти суб’єктам 
цивільного права у досягненні їх мети. Це стосується і виду нотаріальної дії і 
конкретних обставин в яких вона вчиняється. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ СПАДКОЄМЦІВ ЗА 
ЗАКОНОМ 

 
 Одним із способів набуття права власності – це спадкування. Спадкоємець, 
який бажає реалізувати право на спадкування, що виникло у нього у зв’язку з 
відкриттям спадщини, має прийняти спадщину у порядку та у строки, 
встановлені законом (статті 1268, 1269, 1270 ЦК України) [1]. Прийняття 

спадщини є одностороннім правочином, тому повинно вирішуватися виключно 
волею спадкодаємця. Факт прийняття спадщини одним зі спадкоємців породжує 
юридичні наслідки лише для даної особи, і ні в якому разі не впливає на 
волевиявлення інших осіб. Угода про прийняття спадщини є беззастережною. Це  
означає, що неможливо встановити прийняття спадщини залежно від будь-якої 
умови. Прийняття і відмова від прийняття спадщини можуть мати місце щодо 
всього спадкового майна [2, с. 158]. 

Чи припустимо фактичне прийняття спадщини без волі спадкоємця? У 
римському праві це було можливим. Цивільний кодекс абсолютно вірно пов’язує 
можливість прийняття спадщини з наявністю волі особи. У зв’язку з цим 
важливим елементом фактичного прийняття спадщини є воля спадкоємця              
[3, с. 134]. 

Самостійно отримати спадщину мають право спадкоємці, які володіють 
дієздатністю в повному обсязі. Відповідно главі 4 Наказу Міністерства юстиції 
"Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" 
дієздатність громадянина, що звернувся за вчиненням нотаріальної дії, 
перевіряється нотаріусом на підставі наданих документів, що підтверджують 
його вік, а також на підставі переконаності нотаріуса в результаті проведеної 
розмови та роз’яснення наслідків вчинення нотаріальної дії у здатності цієї 
особи усвідомлювати значення цієї нотаріальної дії, її наслідків та змісту 
роз’яснень нотаріуса, а також відповідності волі і волевиявлення особи щодо 
вчинення нотаріальної дії. У разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної 
дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 
нотаріус зобов’язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем 
проживання відповідної фізичної особи для встановлення факту відсутності 
опіки або піклування над такою фізичною особою. У разі перевірки цивільної 
дієздатності фізичної особи, яка не досягла 18 років, але може бути визнана 
такою, що має повну цивільну дієздатність у зв’язку з укладенням такою особою 
шлюбу, нотаріус витребовує свідоцтво про шлюб щодо факту реєстрації шлюбу 
особи, яка не досягла повноліття. У разі перевірки цивільної дієздатності 
фізичної особи, яка не досягла 18 років і є матір’ю або батьком дитини, нотаріус 
витребовує свідоцтво про народження дитини, в якому неповнолітня особа 
записана матір’ю або батьком, та рішення органу опіки та піклування про 
надання такій особі повної цивільної дієздатності, а у разі відсутності такого 
рішення нотаріус витребовує відповідне рішення суду. У разі перевірки 
цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і займається 
підприємницькою діяльністю, нотаріус отримує відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до нього. У разі перевірки 
цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і працює за трудовим 
договором, нотаріус витребовує довідку з місця роботи такої особи та рішення 
органу опіки та піклування про надання такій особі повної цивільної 
дієздатності, а у разі відсутності такого рішення витребовує відповідне рішення 
суду [4]. 
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правозастосування унеможливлює його перебування під впливом загально-
дозвільного типу правового регулювання. Це вступало б у пряму суперечність з 
його функціями. Тому, нотаріус може забезпечувати реалізацію цивільно-
правової свободи учасників майнового обороту лише у межах компетенції і у 
спосіб, встановлений законом. У тому ж разі коли закон не здатен розкрити весь 
потенціал свободи, нотаріус позбавлений можливості сприяти суб’єктам 
цивільного права у досягненні їх мети. Це стосується і виду нотаріальної дії і 
конкретних обставин в яких вона вчиняється. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ СПАДКОЄМЦІВ ЗА 
ЗАКОНОМ 

 
 Одним із способів набуття права власності – це спадкування. Спадкоємець, 
який бажає реалізувати право на спадкування, що виникло у нього у зв’язку з 
відкриттям спадщини, має прийняти спадщину у порядку та у строки, 
встановлені законом (статті 1268, 1269, 1270 ЦК України) [1]. Прийняття 

спадщини є одностороннім правочином, тому повинно вирішуватися виключно 
волею спадкодаємця. Факт прийняття спадщини одним зі спадкоємців породжує 
юридичні наслідки лише для даної особи, і ні в якому разі не впливає на 
волевиявлення інших осіб. Угода про прийняття спадщини є беззастережною. Це  
означає, що неможливо встановити прийняття спадщини залежно від будь-якої 
умови. Прийняття і відмова від прийняття спадщини можуть мати місце щодо 
всього спадкового майна [2, с. 158]. 

Чи припустимо фактичне прийняття спадщини без волі спадкоємця? У 
римському праві це було можливим. Цивільний кодекс абсолютно вірно пов’язує 
можливість прийняття спадщини з наявністю волі особи. У зв’язку з цим 
важливим елементом фактичного прийняття спадщини є воля спадкоємця              
[3, с. 134]. 

Самостійно отримати спадщину мають право спадкоємці, які володіють 
дієздатністю в повному обсязі. Відповідно главі 4 Наказу Міністерства юстиції 
"Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" 
дієздатність громадянина, що звернувся за вчиненням нотаріальної дії, 
перевіряється нотаріусом на підставі наданих документів, що підтверджують 
його вік, а також на підставі переконаності нотаріуса в результаті проведеної 
розмови та роз’яснення наслідків вчинення нотаріальної дії у здатності цієї 
особи усвідомлювати значення цієї нотаріальної дії, її наслідків та змісту 
роз’яснень нотаріуса, а також відповідності волі і волевиявлення особи щодо 
вчинення нотаріальної дії. У разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної 
дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 
нотаріус зобов’язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем 
проживання відповідної фізичної особи для встановлення факту відсутності 
опіки або піклування над такою фізичною особою. У разі перевірки цивільної 
дієздатності фізичної особи, яка не досягла 18 років, але може бути визнана 
такою, що має повну цивільну дієздатність у зв’язку з укладенням такою особою 
шлюбу, нотаріус витребовує свідоцтво про шлюб щодо факту реєстрації шлюбу 
особи, яка не досягла повноліття. У разі перевірки цивільної дієздатності 
фізичної особи, яка не досягла 18 років і є матір’ю або батьком дитини, нотаріус 
витребовує свідоцтво про народження дитини, в якому неповнолітня особа 
записана матір’ю або батьком, та рішення органу опіки та піклування про 
надання такій особі повної цивільної дієздатності, а у разі відсутності такого 
рішення нотаріус витребовує відповідне рішення суду. У разі перевірки 
цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і займається 
підприємницькою діяльністю, нотаріус отримує відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до нього. У разі перевірки 
цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і працює за трудовим 
договором, нотаріус витребовує довідку з місця роботи такої особи та рішення 
органу опіки та піклування про надання такій особі повної цивільної 
дієздатності, а у разі відсутності такого рішення витребовує відповідне рішення 
суду [4]. 
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Cпадкове правонаступництво має особливу  універсальність, що передусім 
проявляється у правовій концепції спадкування, а також при визначенні складу 
спадщини та свідчить щодо прийняття спадкоємцем принаймні частини 
спадщини, якщо спадкоємець прийняв лише частину спадщини. Цивільний 
кодекс України прямо не відтворює відповідні норми, які необхідні для чіткого 
визначення кількості спадкової маси.  

Спадкоємець, одночасно закликаний до спадкування однієї і тієї ж 
спадщини, наприклад, за заповітом і за законом або в результаті відкриття 
спадщини в порядку спадкової трансмісії, має право вибору: прийняти 
спадщину, що належить йому тільки по одній з цих підстав, по декількох з них, 
або за всіма підставами. Спадкоємець, який має право на обов’язкову частку у 
спадщині, крім того, має право вимагати задоволення цього права або 
спадкувати нарівні з іншими спадкоємцями за законом. Зазначимо, що 
прийняття спадщини за однією з підстав в межах зазначеного терміну не є 
відмовою від спадщини за іншими підставами. Цим правилом слід керуватися і в 
випадках, коли мало місце фактичне прийняття спадщини. При наявності різних 
підстав закликання до спадкування, нотаріус роз’яснює спадкоємцю можливість 
прийняття ним спадщини за всіма підставами, за якими він закликається до 
спадкування. 

Прийняття спадщини, належної спадкоємцю тільки за однією з підстав, 
виключає можливість прийняття спадщини, належної йому за іншими 
підставами, після закінчення строку прийняття спадщини. Спадкоємець, який 
подав заяву про прийняття спадщини або заяву про видачу свідоцтва про право 
на спадщину без вказівки підстави закликання до спадкування, вважається 
таким, що прийняв спадщину. 

У разі закликання спадкоємця до спадкування в порядку спадкової 
трансмісії нотаріус роз'яснює спадкоємцю, що прийняття ним спадщини в 
порядку спадкової трансмісії не означає прийняття також спадщини, що 
належало померлому спадкоємцю і відкрилася після його смерті. Дії спадкоємця 
повинні оцінюватися окремо щодо кожної зазначеної спадщини і в цьому 
випадку подаються окремі заяви про прийняття спадщини, відкриваються 
провадження за різними спадковими справами. 

Прийнявши спадщину за однією підставою, спадкоємець має право 
протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, прийняти спадщину, 
що належить йому на іншій підставі, по декількох підставах або за всіма 
підставами, за якими він закликається до спадкування або відмовитися від 
спадщини. У зв’язку з цим, спадкоємець також має право вибрати підстави 
спадкування при отриманні свідоцтва про право на спадщину.  

Прийняття спадщини за умови або з застереженнями не допускається з 
огляду на його нікчемності. Наприклад, прийняття спадщини за заповітом за 
умови відмови іншого спадкоємця від прийняття спадщини за законом. Зміна 
розміру частки спадщини можлива за усною чи письмовою угодою спадкоємців 
[5, с. 149]. 
  Заява про прийняття спадщини або про видачу свідоцтва про право на 
спадщину має бути подана спадкоємцем в письмовій формі. Рекомендується 

відобразити в заяві відомості щодо інших відомих заявнику спадкоємців, 
черговість закликання, їх родинні або інші відносини (щодо спадкодавця), дати 
народження, місце проживання або адреса місця роботи. У разі, якщо заявнику 
невідомо про наявність таких спадкоємців або інші відомості щодо них, 
рекомендується також відобразити дану обставину в заяві. У заяві спадкоємець 
має право вказати інші відомості, наприклад, про склад та місцезнаходження 
відомого спадкоємцю спадкового майна, а також викласти прохання про 
направлення нотаріусом запитів в кредитні або інші організації для 
підтвердження або з’ясування складу спадщини. 

Нотаріус, в свою чергу, роз’яснює заявнику його права і обов’язки, які 
виникають у зв’язку з прийняттям спадщини, інші питання, що стосуються 
правового регулювання оформлення його спадкових прав.  

Поглиблено аналізуючи всі положення спадкового права в питанні 
процедури оформлення прав спадкоємців, ми зупиняємося на аналізі чинного 
законодавства та тенденціях розвитку спадкового права з можливістю 
одночасного узгодження цього процесу з поліпшенням якості нотаріальної 
процедури та законодавства про нотаріат. Тобто, основна увага зосереджується 
на зв’язках норм матеріального і процесуального законодавства. Такий напрям 
дослідження надає можливість ґрунтовно аналізувати як теоретичні положення 
спадкового права, так і процес спадкування. 
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Cпадкове правонаступництво має особливу  універсальність, що передусім 
проявляється у правовій концепції спадкування, а також при визначенні складу 
спадщини та свідчить щодо прийняття спадкоємцем принаймні частини 
спадщини, якщо спадкоємець прийняв лише частину спадщини. Цивільний 
кодекс України прямо не відтворює відповідні норми, які необхідні для чіткого 
визначення кількості спадкової маси.  

Спадкоємець, одночасно закликаний до спадкування однієї і тієї ж 
спадщини, наприклад, за заповітом і за законом або в результаті відкриття 
спадщини в порядку спадкової трансмісії, має право вибору: прийняти 
спадщину, що належить йому тільки по одній з цих підстав, по декількох з них, 
або за всіма підставами. Спадкоємець, який має право на обов’язкову частку у 
спадщині, крім того, має право вимагати задоволення цього права або 
спадкувати нарівні з іншими спадкоємцями за законом. Зазначимо, що 
прийняття спадщини за однією з підстав в межах зазначеного терміну не є 
відмовою від спадщини за іншими підставами. Цим правилом слід керуватися і в 
випадках, коли мало місце фактичне прийняття спадщини. При наявності різних 
підстав закликання до спадкування, нотаріус роз’яснює спадкоємцю можливість 
прийняття ним спадщини за всіма підставами, за якими він закликається до 
спадкування. 

Прийняття спадщини, належної спадкоємцю тільки за однією з підстав, 
виключає можливість прийняття спадщини, належної йому за іншими 
підставами, після закінчення строку прийняття спадщини. Спадкоємець, який 
подав заяву про прийняття спадщини або заяву про видачу свідоцтва про право 
на спадщину без вказівки підстави закликання до спадкування, вважається 
таким, що прийняв спадщину. 

У разі закликання спадкоємця до спадкування в порядку спадкової 
трансмісії нотаріус роз'яснює спадкоємцю, що прийняття ним спадщини в 
порядку спадкової трансмісії не означає прийняття також спадщини, що 
належало померлому спадкоємцю і відкрилася після його смерті. Дії спадкоємця 
повинні оцінюватися окремо щодо кожної зазначеної спадщини і в цьому 
випадку подаються окремі заяви про прийняття спадщини, відкриваються 
провадження за різними спадковими справами. 

Прийнявши спадщину за однією підставою, спадкоємець має право 
протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, прийняти спадщину, 
що належить йому на іншій підставі, по декількох підставах або за всіма 
підставами, за якими він закликається до спадкування або відмовитися від 
спадщини. У зв’язку з цим, спадкоємець також має право вибрати підстави 
спадкування при отриманні свідоцтва про право на спадщину.  

Прийняття спадщини за умови або з застереженнями не допускається з 
огляду на його нікчемності. Наприклад, прийняття спадщини за заповітом за 
умови відмови іншого спадкоємця від прийняття спадщини за законом. Зміна 
розміру частки спадщини можлива за усною чи письмовою угодою спадкоємців 
[5, с. 149]. 
  Заява про прийняття спадщини або про видачу свідоцтва про право на 
спадщину має бути подана спадкоємцем в письмовій формі. Рекомендується 

відобразити в заяві відомості щодо інших відомих заявнику спадкоємців, 
черговість закликання, їх родинні або інші відносини (щодо спадкодавця), дати 
народження, місце проживання або адреса місця роботи. У разі, якщо заявнику 
невідомо про наявність таких спадкоємців або інші відомості щодо них, 
рекомендується також відобразити дану обставину в заяві. У заяві спадкоємець 
має право вказати інші відомості, наприклад, про склад та місцезнаходження 
відомого спадкоємцю спадкового майна, а також викласти прохання про 
направлення нотаріусом запитів в кредитні або інші організації для 
підтвердження або з’ясування складу спадщини. 

Нотаріус, в свою чергу, роз’яснює заявнику його права і обов’язки, які 
виникають у зв’язку з прийняттям спадщини, інші питання, що стосуються 
правового регулювання оформлення його спадкових прав.  

Поглиблено аналізуючи всі положення спадкового права в питанні 
процедури оформлення прав спадкоємців, ми зупиняємося на аналізі чинного 
законодавства та тенденціях розвитку спадкового права з можливістю 
одночасного узгодження цього процесу з поліпшенням якості нотаріальної 
процедури та законодавства про нотаріат. Тобто, основна увага зосереджується 
на зв’язках норм матеріального і процесуального законодавства. Такий напрям 
дослідження надає можливість ґрунтовно аналізувати як теоретичні положення 
спадкового права, так і процес спадкування. 
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ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

 На сьогодні технологічний прогрес дійшов досить високо рівня. Гарним 
приклад технологічного розвитку є запровадження технології штучного 
інтелекту (далі – ШІ). Подібні зміни призвели до появи прогалин у чинному 
законодавстві.  
 Як зазначають Наталія Лавренова та Наталія Абрамовіч: «Чинне 
законодавство України пов'язує авторство і створення об'єктів права 
інтелектуальної власності лише за людиною, тому в правовому полі комп'ютери, 
комп'ютерні програми та інші форми вираження штучного інтелекту не є 
авторами і винахідниками.  Така ситуація склалася, зокрема, і тому, що штучний 
інтелект не розглядається як окремий суб'єкт» [1]. 
 На міжнародній конференції ВОІВ на тематику штучного інтелекту, вчені 
дійшли висновків, що потенційний вплив ШІ на суспільство вже визначено - і ще 
набагато більше нас жде попереду. У зв’язку з цим ШІ слід розглядати у 
поєднанні з його очікуваним впливом на робочу силу, економіку та суспільство в 
цілому. Політикам доведеться швидко рухатися, щоб не відставати від розвитку 
подій, пов’язаних зі ШІ, і формувати напрямок розвитку ШІ. Різним 
зацікавленим сторонам доведеться розмірковувати над правильним поєднанням 
політик, щоб максимізувати якнайширші вигоди від ШІ, приділяючи особливу 
увагу стратегіям, політиці, законам та нормативним актам, що стосуються ШІ, з 
урахуванням правових та етичних міркувань;  доступ до цифрових даних та 
володіння ними та їх вплив на системи ІВ;  наявність відповідно кваліфікованої 
робочої сили;  інвестиційна стратегія та відповідне фінансування [2]. 
 У світовій практиці існують кілька основних підходів до визначення 
авторства творів, створених штучним інтелектом: 
 - автор - розробник штучного інтелекту (комп'ютерної програми або коду); 
 - автор - користувач штучного інтелекту (для окремих видів програм); 
 - автор - безпосередньо штучний інтелект (впровадження концепції 
"електронного особи"). 
 У науковому середовищі найбільше схиляються саме до першого підходу. 
Можливо, закріплення такого бачення потребувало більш чіткого розуміння, що 
саме є штучний інтелект та які його ознаки. Адже, в подібній категорії наукової 
розробки, просто необхідно чітко розрізняти що саме є штучний інтелект або 
юніт штучного інтелекту, а що можна назвати більш складним засобом 

виробництва. Назар є проблемою, що при вирішенні подібних питань, мало хто 
приділяє увагу саме природі штучного інтелекту. Говорячи, що юніт штучного 
інтелекту можна віднести до категорії засобів виробництва, ми просто виділяємо 
його в іншій категорії. Тому, існує нагальна потреба у більш детальному 
вивченні дефініції штучного інтелекту та характерних йому ознак  
 Кембріджський словник трактує «штучний інтелект» як вивчення способу 
виготовлення машин, які мають деякі якості, якими володіє людський розум, такі 
як здатність розуміти мову, розпізнавати картинки, розв’язувати проблеми та 
вчитися [3]. Ця дефініція вже віділяє основне положення, що виокремлює ШІ від 
засобу виробництва: наявність у ШІ свідомості та власної волі. 
 Аналіз існуючих підходів до поняття «штучний інтелект» дозволяє 
виділити наступні ознаки штучного інтелекту: 
 • наявність технічного пристрою (кіберфізічної системи), здатного сприймати 
інформацію і передавати її; 
 • певна ступінь автономної роботи без людської участі (суб'єктність) при 
відсутності життя такої системи; 
 • здатність до аналізу, узагальнення інформації, вироблення інтелектуальних 
рішень на основі вивчених даних (мислення), самосвідомості; 
 • здатність до навчання, самостійного пошуку інформації та прийняття на основі 
цієї інформації рішень [4, с. 43].  
 Акцентуємо увагу про необов’язковість наявності автономної фізичної 
оболонки як такової у ШІ, бо відомі випадки, коли комп’ютерно закріплений ШІ 
виконував інтелектуальну діяльність – писав статті. Говорячи про засоби 
виробництва, то якщо комп’ютерний код або повноцінна програма має у собі 
закріплену здатність до аналізу інформації та виконання конкретних функцій, 
заданих розробником – то тут мова йде про повноцінний засіб виробництва 
інтелектуальної власності. 
 Закон України «Про авторське право і суміжні права» у статті 1 визначає, 
що автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір [5]. 
Діяльність розвинених машин, що своїм розвитком наближаються до 
повноцінного ШІ не можна вважати авторськими саме за цими юнітами. У 
такому випадку, повноцінним авторським правом володіє розробник або 
законний власник цього юніту, а сам юніт, виходячи із ознак ШІ виступає як 
«складний» засіб виробництва. Якщо ж мова йде про юніт, що відповідає 
ознакам штучного інтелекту, то в такому разі існує нагальна необхідність 
виокремлювати такий вид осіб як «електронна особа». Поміж цього необхідно 
редагувати статтю 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» та 
визначити термін «автор» наступним чином: автор – особа, яка в ході своєї 
інтелектуальної та творчої діяльності створила певний витвір. 
 Висновки. Таким чином, провівши істотний аналіз наукових здобутків у 
галузі штучного інтелекту, ми можемо дійти висновку, що юніт штучного 
інтелекту – це автономний штучностворений вид машини, що наділений 
здатністю здобувати, обробляти та використовувати отримані дані аналогічно 
людині. Для вирішення проблеми правового регулювання діяльності штучного 

74



Гончарова Аліна В’ячеславівна, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових  

дисциплін та судочинства  
Сумського державного університету 

 
Мурач Дмитро Васильович, 

здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту права,  
Сумського державного університету 

 
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

 На сьогодні технологічний прогрес дійшов досить високо рівня. Гарним 
приклад технологічного розвитку є запровадження технології штучного 
інтелекту (далі – ШІ). Подібні зміни призвели до появи прогалин у чинному 
законодавстві.  
 Як зазначають Наталія Лавренова та Наталія Абрамовіч: «Чинне 
законодавство України пов'язує авторство і створення об'єктів права 
інтелектуальної власності лише за людиною, тому в правовому полі комп'ютери, 
комп'ютерні програми та інші форми вираження штучного інтелекту не є 
авторами і винахідниками.  Така ситуація склалася, зокрема, і тому, що штучний 
інтелект не розглядається як окремий суб'єкт» [1]. 
 На міжнародній конференції ВОІВ на тематику штучного інтелекту, вчені 
дійшли висновків, що потенційний вплив ШІ на суспільство вже визначено - і ще 
набагато більше нас жде попереду. У зв’язку з цим ШІ слід розглядати у 
поєднанні з його очікуваним впливом на робочу силу, економіку та суспільство в 
цілому. Політикам доведеться швидко рухатися, щоб не відставати від розвитку 
подій, пов’язаних зі ШІ, і формувати напрямок розвитку ШІ. Різним 
зацікавленим сторонам доведеться розмірковувати над правильним поєднанням 
політик, щоб максимізувати якнайширші вигоди від ШІ, приділяючи особливу 
увагу стратегіям, політиці, законам та нормативним актам, що стосуються ШІ, з 
урахуванням правових та етичних міркувань;  доступ до цифрових даних та 
володіння ними та їх вплив на системи ІВ;  наявність відповідно кваліфікованої 
робочої сили;  інвестиційна стратегія та відповідне фінансування [2]. 
 У світовій практиці існують кілька основних підходів до визначення 
авторства творів, створених штучним інтелектом: 
 - автор - розробник штучного інтелекту (комп'ютерної програми або коду); 
 - автор - користувач штучного інтелекту (для окремих видів програм); 
 - автор - безпосередньо штучний інтелект (впровадження концепції 
"електронного особи"). 
 У науковому середовищі найбільше схиляються саме до першого підходу. 
Можливо, закріплення такого бачення потребувало більш чіткого розуміння, що 
саме є штучний інтелект та які його ознаки. Адже, в подібній категорії наукової 
розробки, просто необхідно чітко розрізняти що саме є штучний інтелект або 
юніт штучного інтелекту, а що можна назвати більш складним засобом 

виробництва. Назар є проблемою, що при вирішенні подібних питань, мало хто 
приділяє увагу саме природі штучного інтелекту. Говорячи, що юніт штучного 
інтелекту можна віднести до категорії засобів виробництва, ми просто виділяємо 
його в іншій категорії. Тому, існує нагальна потреба у більш детальному 
вивченні дефініції штучного інтелекту та характерних йому ознак  
 Кембріджський словник трактує «штучний інтелект» як вивчення способу 
виготовлення машин, які мають деякі якості, якими володіє людський розум, такі 
як здатність розуміти мову, розпізнавати картинки, розв’язувати проблеми та 
вчитися [3]. Ця дефініція вже віділяє основне положення, що виокремлює ШІ від 
засобу виробництва: наявність у ШІ свідомості та власної волі. 
 Аналіз існуючих підходів до поняття «штучний інтелект» дозволяє 
виділити наступні ознаки штучного інтелекту: 
 • наявність технічного пристрою (кіберфізічної системи), здатного сприймати 
інформацію і передавати її; 
 • певна ступінь автономної роботи без людської участі (суб'єктність) при 
відсутності життя такої системи; 
 • здатність до аналізу, узагальнення інформації, вироблення інтелектуальних 
рішень на основі вивчених даних (мислення), самосвідомості; 
 • здатність до навчання, самостійного пошуку інформації та прийняття на основі 
цієї інформації рішень [4, с. 43].  
 Акцентуємо увагу про необов’язковість наявності автономної фізичної 
оболонки як такової у ШІ, бо відомі випадки, коли комп’ютерно закріплений ШІ 
виконував інтелектуальну діяльність – писав статті. Говорячи про засоби 
виробництва, то якщо комп’ютерний код або повноцінна програма має у собі 
закріплену здатність до аналізу інформації та виконання конкретних функцій, 
заданих розробником – то тут мова йде про повноцінний засіб виробництва 
інтелектуальної власності. 
 Закон України «Про авторське право і суміжні права» у статті 1 визначає, 
що автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір [5]. 
Діяльність розвинених машин, що своїм розвитком наближаються до 
повноцінного ШІ не можна вважати авторськими саме за цими юнітами. У 
такому випадку, повноцінним авторським правом володіє розробник або 
законний власник цього юніту, а сам юніт, виходячи із ознак ШІ виступає як 
«складний» засіб виробництва. Якщо ж мова йде про юніт, що відповідає 
ознакам штучного інтелекту, то в такому разі існує нагальна необхідність 
виокремлювати такий вид осіб як «електронна особа». Поміж цього необхідно 
редагувати статтю 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» та 
визначити термін «автор» наступним чином: автор – особа, яка в ході своєї 
інтелектуальної та творчої діяльності створила певний витвір. 
 Висновки. Таким чином, провівши істотний аналіз наукових здобутків у 
галузі штучного інтелекту, ми можемо дійти висновку, що юніт штучного 
інтелекту – це автономний штучностворений вид машини, що наділений 
здатністю здобувати, обробляти та використовувати отримані дані аналогічно 
людині. Для вирішення проблеми правового регулювання діяльності штучного 
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інтелекту, ми можемо виокремити деякі його сутнісні ознаки, що будуть 
відрізняти юніт ШІ від складного механічного пристрою:  
• наявність технічного пристрою (кіберфізічної системи), здатного сприймати 
інформацію і передавати її; 
 • певна ступінь автономної роботи без людської участі (суб'єктність) при 
відсутності життя такої системи; 
 • здатність до аналізу, узагальнення інформації, вироблення інтелектуальних 
рішень на основі вивчених даних (мислення), самосвідомості; 
 • здатність до навчання, самостійного пошуку інформації та прийняття на основі 
цієї інформації рішень. 
 На нашу думку, «повноцінний» представник юніту штучного інтелекту 
наділений здатністю мати окремі права та обов’язки, в тому числі і право на саме 
результати власної інтелектуальної праці. Питання регулювання усіх інших 
підпадає під норми нинішнього авторського права. Більш детальне вивчення 
цього питання є предметом для наступних досліджень. 
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З прийняттям Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) отримав 
подальший розвиток інститут договірного права, орієнтований на становлення та 

розвиток ринкових відносин громадянського суспільства. Набули юридичне 
закріплення нові види договорів, які не були притаманні соціалістичній системі 
господарювання при регулюванні суспільних відносин, зокрема це договори 
ренти, лізингу, факторингу, довірчого управління майном, комерційної концесії 
тощо. Тому перед наукою цивільного права та практикою застосування 
цивільного законодавства постала задача вивчення правової природи  та 
напрацювання вивіреної правової регламентації не тільки нових правових явищ, 
які займають своє місце в оновленому цивільному законодавстві нашої держави, 
але і удосконаленню старих правових конструкцій, що мають законодавче 
закріплення в ЦК України і у відповідній мірі врегульовані окремими 
законодавчими актами. 

В Главі 54 ЦК України [1] виокремлюються договори купівлі продажу, що 
опосередковують відносини по оплатній передачі об’єктів права власності. 
Кожен із них, маючи своє правове регулювання, вказує на основну ціль, яку 
переслідують учасники договірних відносин. Так, зокрема, основна ціль 
продавців при розпорядженні своїми об’єктами права власності є отримання 
прибутку у вигляді ціни за товар, незалежно від того, власником його є суб’єкт 
підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, чи це суб’єкт підприємницької 
діяльності, який уклав договір на поставку продукції (товарів), чи постачальник 
електричної (теплової) енергії, води, газу, інших товарів для споживачів тощо. 
При цьому, набувач майна (покупець) задовольняє свої інтереси особистого, 
побутового або сімейного призначення, або ж використовує дані об’єкти права 
власності у подальшому для здійснення своєї статутної підприємницької 
діяльності. Разом з цим, Главами 56 та 57 ЦК України [1] регулюються рентні 
правовідносини та правовідносини довічного утримання (догляду), які також не 
можуть виникнути без факту передачі власниками своїх об’єктів права власності. 
В цивільному законодавстві радянського періоду їм зовсім не була приділена 
увага у зв’язку з відсутністю права приватної власності як окремої правової 
форми. Тільки на початку 70-х років ХХ століття в цивільному законодавстві 
СРСР та в ЦК УРСР знайшов своє правове відображення договір довічного 
утримання, який, як і на сьогоднішній час має соціальну направленість на 
підтримку фізичних осіб у забезпеченні їх повсякденної життєдіяльності. 

За сучасною класифікацією цивільно-правових договорів, що наводиться в 
теорії цивільного права, договір ренти та договір довічного утримання (догляду) 
окремі науковці відносять до договорів про відчуження права власності на певне 
майно та вважають різновидом договору купівлі-продажу (див. Зобов’язальне 
право. Теорія і практика [5, с. 374]. З таким твердженням, на нашу думку, 
погодитися неможливо із декількох міркувань. Враховуючи позицію 
законодавця про застосування до рентних відносин загальних положень про 
купівлю-продаж або ж положень договору дарування відносно порядку 
передання у власність стороні договору-платнику ренти об’єктів права власності, 
необхідно визначитися у питанні правового впливу цих правових норм, 
зазначених в ст. 734 ЦК України, на рентні відносини. Так, при укладенні 
договору купівлі-продажу продавець, передаючи право власності на майно (річ, 
товар), як зазначалось, переслідує ціль отримання належної економічної вигоди 
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інтелекту, ми можемо виокремити деякі його сутнісні ознаки, що будуть 
відрізняти юніт ШІ від складного механічного пристрою:  
• наявність технічного пристрою (кіберфізічної системи), здатного сприймати 
інформацію і передавати її; 
 • певна ступінь автономної роботи без людської участі (суб'єктність) при 
відсутності життя такої системи; 
 • здатність до аналізу, узагальнення інформації, вироблення інтелектуальних 
рішень на основі вивчених даних (мислення), самосвідомості; 
 • здатність до навчання, самостійного пошуку інформації та прийняття на основі 
цієї інформації рішень. 
 На нашу думку, «повноцінний» представник юніту штучного інтелекту 
наділений здатністю мати окремі права та обов’язки, в тому числі і право на саме 
результати власної інтелектуальної праці. Питання регулювання усіх інших 
підпадає під норми нинішнього авторського права. Більш детальне вивчення 
цього питання є предметом для наступних досліджень. 
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закріплення в ЦК України і у відповідній мірі врегульовані окремими 
законодавчими актами. 

В Главі 54 ЦК України [1] виокремлюються договори купівлі продажу, що 
опосередковують відносини по оплатній передачі об’єктів права власності. 
Кожен із них, маючи своє правове регулювання, вказує на основну ціль, яку 
переслідують учасники договірних відносин. Так, зокрема, основна ціль 
продавців при розпорядженні своїми об’єктами права власності є отримання 
прибутку у вигляді ціни за товар, незалежно від того, власником його є суб’єкт 
підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, чи це суб’єкт підприємницької 
діяльності, який уклав договір на поставку продукції (товарів), чи постачальник 
електричної (теплової) енергії, води, газу, інших товарів для споживачів тощо. 
При цьому, набувач майна (покупець) задовольняє свої інтереси особистого, 
побутового або сімейного призначення, або ж використовує дані об’єкти права 
власності у подальшому для здійснення своєї статутної підприємницької 
діяльності. Разом з цим, Главами 56 та 57 ЦК України [1] регулюються рентні 
правовідносини та правовідносини довічного утримання (догляду), які також не 
можуть виникнути без факту передачі власниками своїх об’єктів права власності. 
В цивільному законодавстві радянського періоду їм зовсім не була приділена 
увага у зв’язку з відсутністю права приватної власності як окремої правової 
форми. Тільки на початку 70-х років ХХ століття в цивільному законодавстві 
СРСР та в ЦК УРСР знайшов своє правове відображення договір довічного 
утримання, який, як і на сьогоднішній час має соціальну направленість на 
підтримку фізичних осіб у забезпеченні їх повсякденної життєдіяльності. 

За сучасною класифікацією цивільно-правових договорів, що наводиться в 
теорії цивільного права, договір ренти та договір довічного утримання (догляду) 
окремі науковці відносять до договорів про відчуження права власності на певне 
майно та вважають різновидом договору купівлі-продажу (див. Зобов’язальне 
право. Теорія і практика [5, с. 374]. З таким твердженням, на нашу думку, 
погодитися неможливо із декількох міркувань. Враховуючи позицію 
законодавця про застосування до рентних відносин загальних положень про 
купівлю-продаж або ж положень договору дарування відносно порядку 
передання у власність стороні договору-платнику ренти об’єктів права власності, 
необхідно визначитися у питанні правового впливу цих правових норм, 
зазначених в ст. 734 ЦК України, на рентні відносини. Так, при укладенні 
договору купівлі-продажу продавець, передаючи право власності на майно (річ, 
товар), як зазначалось, переслідує ціль отримання належної економічної вигоди 
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за оцінками ринкової вартості товару, тобто його покупної ціни. Дарувальник за 
договором дарування переслідує іншу ціль, а саме задоволення майнових, 
культурних, моральних, духовних інтересів обдаровуваних осіб, а не ціль їх 
збагачення за рахунок дарувальника. За договором ренти, на нашу думку, 
бувший власник майна, не може в якості одержувача ренти переслідувати ціль 
майнового характеру, яка направлена на отримання прибутку. Одержувач ренти 
може, на нашу думку, переслідувати загальновизнану суспільством вигоду (ціль) 
або перед територіальною громадою, відповідною спільнотою громадян 
(громадською організацією), органами місцевого самоврядування чи державою, 
наприклад, передання квартири відомих діячів суспільства для створення 
квартир-музеїв. Знімаючи з себе на майбутнє юридичний та (або) фактичний 
тягар по утриманню об’єктів права власності в належному стані, його 
подальшого цільового використання тощо, бувший власник отримує платню у 
вигляді ренти як винагороду майнового, або навіть особистого немайнового 
характеру. При цьому загальні положення про купівлю-продаж та положення 
договору дарування можуть застосовуватися до рентного договору тільки 
відповідно до стадій оформлення правомірності дій по передачі права власності 
на майно, форми договору та подальшої реєстрації права власності на майно з 
ціллю ідентифікації нового власника відповідних об’єктів, які були передані під 
виплату ренти.  В науковій літературі у зв’язку з цим виказана думка про те, що 
хоча дарування і рента характеризуються однаковою начебто направленістю, але 
вони знаходяться в різних нормативно-правових площинах, тобто договір 
дарування відображає специфіку безоплатних зобов’язань без будь-яких 
зустрічних надбань, а договір ренти знаходиться в правовому полі оплатних 
договорів [7, с. 325]  Наступне, що об’єднує ці договірні конструкції – це 
передача майна у власність покупцю за договором купівлі-продажу, платнику 
ренти за договором ренти, набувачу майна за договором довічного утримання. 
Різниця полягає в переліку предметів договору. Так, за договором купівлі-
продажу предметом можуть бути будь-які речі (майно, майнові права), які не 
вилучені з цивільно-правового обороту. А за договорами ренти та довічного 
утримання необхідно, щоб таке нерухоме або рухоме майно мало значну 
цінність, хоча законодавець не надає визначення поняття значущості майна. На 
практиці до нього відносять земельні ділянки на праві приватної власності, 
житлові будинки, квартири або їх частини тощо. Також договори купівлі-
продажу, ренти та довічного утримання (догляду) направлені на оплатну 
передачу майна у власність. Але вони різняться між собою в  еквіваленті 
матеріальної вигоди, що отримують продавець і сторони договору ренти та 
довічного утримання (догляду). Оплатність договору ренти характеризується 
алеаторним, а не еквівалентно-визначеним зустрічним наданням, що відрізняє 
його від договорів купівлі-продажу. Так, за договором купівлі-продажу ціна за 
майно сплачується в грошовому вимірі, яка визначається відповідно до 
економічних (ринкових) відносин на продукцію (товар) на момент укладення 
договору, при цьому вноситься в повному об’ємі в момент укладення договору 
або з розстрочкою оплати грошової суми в залежності від умов договору купівлі-
продажу. Рента (рентні платежі) можуть бути виражені як в грошовому 

еквіваленті, так і іншій формі, як-то передання речей, виконання робіт, надання 
послуг, про що сторони договору зазначають в його умовах. При цьому рента 
виплачується періодично, тобто після закінчення кожного календарного 
кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти (ст. 738 ЦК України). 
Також рентні платежі не являються ринковою ціною товару, яку отримує 
продавець за реалізований товар за договором купівлі-продажу з розстрочкою 
виплати покупної ціни і саме цим перетворюючи договір ренти в один із 
різновидів  договорів купівлі-продажу. Як правильно зазначає Р. А.Майданик 
«істотне значення має виявлення сутності ренти як ризикового договору, що дає 
можливість відділити цей договір від інших цивільно-правових договорів про 
передачу майна, яка полягає у віднесенні його до групи договорів про невірне – 
алеаторних договорів, що грунтуються на притаманній йому невизначеності 
загальної суми рентних платежів, викликаної неможливістю визначення в 
момент укладення договору строку його дії» [3, с. 349].  

Визиває також окремі судження і питання про те, в яких-таких випадках в 
якості об’єктів договору ренти можуть бути грошові кошти. Зрозуміло, що коли 
іде мова про обмін різних валют у встановленому порядку, то в цих випадках 
присутній елемент договору купівлі-продажу. Але щоб грошові кошти 
виступали предметом договору ренти і за цим договором переходили у власність 
від однієї особи до іншої, а сама рента визначалась на рівні облікової ставки 
Національного банку України, якщо більший розмір не встановлений договором 
ренти, як це передбачено ч. 2 ст. 737 ЦК України являє собою незрозумілу 
позицію законодавця.  Без всякого сумніву, слідуючи здоровому глузду, гроші не 
продаються (передаються) за гроші, за виключенням валютних операцій, які 
здійснюються в економічному обороті за спеціальним законодавством. Тому, 
якщо навіть вважати, що предметом договору ренти можуть виступати грошові 
кошти, то вони можуть переходити у власність платнику рентних платежів 
тільки на умовах  застосування загальних положень договору дарування. Саме ця 
позиція законодавця потребує досконалих правових уточнень та пояснень, 
враховуючи те, що предметом окремих типів та видів цивільно-правових 
договорів можуть бути гроші, що особливо притаманне правовідносинам, які 
опосередковують кредитно-розрахункові стосунки (договір позики, кредитний 
договір, договір факторингу, а також і договорів, які регулюють відносини по 
передачі майна у власність, в яких грошові кошти являються зустрічним 
наданням тощо).  

Необхідно також відмітити, що за виказами у свій час Є. Годеме  
класифікація цивільно-правових договорів має менший практичний інтерес у 
порівнянні з римським правом. Науковець зазначав, що з юридичної точки зору 
необхідно знати поділ договорів на синалагматичні (двосторонні) та 
односторонні, оплатні і безоплатні, мінові і ризикові, що має відповідне 
практичне значення для розвитку цивільних правовідносин [4, с.30]. Як висновок 
зазначаємо, що договори, які опосередковують оплатну передачу майна у 
власність відносяться до синалагматичного, оплатного та мінового типу 
цивільно-правових договорів, а договори ренти та довічного утримання 
(догляду), враховуючи аналіз норм ЦК України, відносяться до односторонніх, 
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за оцінками ринкової вартості товару, тобто його покупної ціни. Дарувальник за 
договором дарування переслідує іншу ціль, а саме задоволення майнових, 
культурних, моральних, духовних інтересів обдаровуваних осіб, а не ціль їх 
збагачення за рахунок дарувальника. За договором ренти, на нашу думку, 
бувший власник майна, не може в якості одержувача ренти переслідувати ціль 
майнового характеру, яка направлена на отримання прибутку. Одержувач ренти 
може, на нашу думку, переслідувати загальновизнану суспільством вигоду (ціль) 
або перед територіальною громадою, відповідною спільнотою громадян 
(громадською організацією), органами місцевого самоврядування чи державою, 
наприклад, передання квартири відомих діячів суспільства для створення 
квартир-музеїв. Знімаючи з себе на майбутнє юридичний та (або) фактичний 
тягар по утриманню об’єктів права власності в належному стані, його 
подальшого цільового використання тощо, бувший власник отримує платню у 
вигляді ренти як винагороду майнового, або навіть особистого немайнового 
характеру. При цьому загальні положення про купівлю-продаж та положення 
договору дарування можуть застосовуватися до рентного договору тільки 
відповідно до стадій оформлення правомірності дій по передачі права власності 
на майно, форми договору та подальшої реєстрації права власності на майно з 
ціллю ідентифікації нового власника відповідних об’єктів, які були передані під 
виплату ренти.  В науковій літературі у зв’язку з цим виказана думка про те, що 
хоча дарування і рента характеризуються однаковою начебто направленістю, але 
вони знаходяться в різних нормативно-правових площинах, тобто договір 
дарування відображає специфіку безоплатних зобов’язань без будь-яких 
зустрічних надбань, а договір ренти знаходиться в правовому полі оплатних 
договорів [7, с. 325]  Наступне, що об’єднує ці договірні конструкції – це 
передача майна у власність покупцю за договором купівлі-продажу, платнику 
ренти за договором ренти, набувачу майна за договором довічного утримання. 
Різниця полягає в переліку предметів договору. Так, за договором купівлі-
продажу предметом можуть бути будь-які речі (майно, майнові права), які не 
вилучені з цивільно-правового обороту. А за договорами ренти та довічного 
утримання необхідно, щоб таке нерухоме або рухоме майно мало значну 
цінність, хоча законодавець не надає визначення поняття значущості майна. На 
практиці до нього відносять земельні ділянки на праві приватної власності, 
житлові будинки, квартири або їх частини тощо. Також договори купівлі-
продажу, ренти та довічного утримання (догляду) направлені на оплатну 
передачу майна у власність. Але вони різняться між собою в  еквіваленті 
матеріальної вигоди, що отримують продавець і сторони договору ренти та 
довічного утримання (догляду). Оплатність договору ренти характеризується 
алеаторним, а не еквівалентно-визначеним зустрічним наданням, що відрізняє 
його від договорів купівлі-продажу. Так, за договором купівлі-продажу ціна за 
майно сплачується в грошовому вимірі, яка визначається відповідно до 
економічних (ринкових) відносин на продукцію (товар) на момент укладення 
договору, при цьому вноситься в повному об’ємі в момент укладення договору 
або з розстрочкою оплати грошової суми в залежності від умов договору купівлі-
продажу. Рента (рентні платежі) можуть бути виражені як в грошовому 

еквіваленті, так і іншій формі, як-то передання речей, виконання робіт, надання 
послуг, про що сторони договору зазначають в його умовах. При цьому рента 
виплачується періодично, тобто після закінчення кожного календарного 
кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти (ст. 738 ЦК України). 
Також рентні платежі не являються ринковою ціною товару, яку отримує 
продавець за реалізований товар за договором купівлі-продажу з розстрочкою 
виплати покупної ціни і саме цим перетворюючи договір ренти в один із 
різновидів  договорів купівлі-продажу. Як правильно зазначає Р. А.Майданик 
«істотне значення має виявлення сутності ренти як ризикового договору, що дає 
можливість відділити цей договір від інших цивільно-правових договорів про 
передачу майна, яка полягає у віднесенні його до групи договорів про невірне – 
алеаторних договорів, що грунтуються на притаманній йому невизначеності 
загальної суми рентних платежів, викликаної неможливістю визначення в 
момент укладення договору строку його дії» [3, с. 349].  

Визиває також окремі судження і питання про те, в яких-таких випадках в 
якості об’єктів договору ренти можуть бути грошові кошти. Зрозуміло, що коли 
іде мова про обмін різних валют у встановленому порядку, то в цих випадках 
присутній елемент договору купівлі-продажу. Але щоб грошові кошти 
виступали предметом договору ренти і за цим договором переходили у власність 
від однієї особи до іншої, а сама рента визначалась на рівні облікової ставки 
Національного банку України, якщо більший розмір не встановлений договором 
ренти, як це передбачено ч. 2 ст. 737 ЦК України являє собою незрозумілу 
позицію законодавця.  Без всякого сумніву, слідуючи здоровому глузду, гроші не 
продаються (передаються) за гроші, за виключенням валютних операцій, які 
здійснюються в економічному обороті за спеціальним законодавством. Тому, 
якщо навіть вважати, що предметом договору ренти можуть виступати грошові 
кошти, то вони можуть переходити у власність платнику рентних платежів 
тільки на умовах  застосування загальних положень договору дарування. Саме ця 
позиція законодавця потребує досконалих правових уточнень та пояснень, 
враховуючи те, що предметом окремих типів та видів цивільно-правових 
договорів можуть бути гроші, що особливо притаманне правовідносинам, які 
опосередковують кредитно-розрахункові стосунки (договір позики, кредитний 
договір, договір факторингу, а також і договорів, які регулюють відносини по 
передачі майна у власність, в яких грошові кошти являються зустрічним 
наданням тощо).  

Необхідно також відмітити, що за виказами у свій час Є. Годеме  
класифікація цивільно-правових договорів має менший практичний інтерес у 
порівнянні з римським правом. Науковець зазначав, що з юридичної точки зору 
необхідно знати поділ договорів на синалагматичні (двосторонні) та 
односторонні, оплатні і безоплатні, мінові і ризикові, що має відповідне 
практичне значення для розвитку цивільних правовідносин [4, с.30]. Як висновок 
зазначаємо, що договори, які опосередковують оплатну передачу майна у 
власність відносяться до синалагматичного, оплатного та мінового типу 
цивільно-правових договорів, а договори ренти та довічного утримання 
(догляду), враховуючи аналіз норм ЦК України, відносяться до односторонніх, 
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оплатних та алеаторних (ризикових) договорів з притаманною їм правовою 
конструкцією. Так, зокрема, суб’єктами договору ренти відповідно до норми 
ст.733 ЦК України можуть бути фізичні та юридичні особи в якості як платників 
так і одержувачів ренти. Одержувач ренти передає у власність платникові ренти 
майно, вимовляючи на майбутнє отримувати відповідну плату у вигляді рентних 
платежів, а платник ренти взамін цього зобов’язується періодично виплачувати 
ренту у формі певної грошової суми або іншій формі, що підкреслює 
односторонній характер цього договору. Натомість, цивільне законодавство 
інших країн, зокрема ЦК РФ звужує коло одержувачів ренти і в ст. 589 ЦК РФ  
[2]  зазначається, що одержувачами постійної ренти можуть бути тільки 
громадяни, а також і некомерційні організації, при умові якщо це не суперечить 
закону та відповідає цілям їх діяльності. Даною правовою нормою 
підтверджується, що отримання ренти як регулярного доходу не повинно носити 
характер комерційної, підприємницької діяльності з ціллю отримання від такої 
діяльності прибутків. У свою чергу цивільне законодавство України однозначної 
відповіді з цього питання не надає, а тому за юридичним змістом ст. 733 ЦК 
України одержувачами рентних платежів можуть бути і суб’єкти 
підприємницької діяльності. На нашу думку, рентні відносини, врегульовані 
Главою 56 ЦК України повинні мати тільки соціальну направленість і 
переслідувати мету (ціль), яка спрямована на подальший розвиток національних, 
культурних, духовних або інших питань життя громадян, суспільства або 
держави в цілому, а не ціль отримання прибутків.  

Таким чином, договір ренти, як і договір довічного утримання (догляду) в 
першу чергу повинні бути направлені на підтримку особистої життєдіяльності в 
широкому розумінні бувших власників майна-одержувачів ренти, котрі передали 
об’єкти своєї приватної власності іншим особам. За  правовою природою дані 
договори регулюють однакові за своєю сутністю правовідносини, але 
відрізняються  за суб’єктним складом, строками дії договору, переліку об’єктів 
права власності, що можуть передаватися під виплату рентних платежів, 
порядком виконання зобов’язань платниками ренти та наслідків їх невиконання 
або неналежного виконання, а також правових підстав припинення договірних 
відносин. 

Проаналізувавши монографічну [6, c.358] та іншу наукову літературу, 
присвячену дослідженню проблем договірного права України та на підставі 
вищевикладеного можна констатувати про необхідність подальшого розвитку та 
удосконалення рентних правовідносин в цивільному праві, особливо в процесі 
рекодифікації цивільного законодавства України.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИЧЕРПАННЯ ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА НА ІМПОРТ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
 

Принцип вичерпання виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності 
закріплений в нормах законодавства багатьох країн світу і, в тому числі, 
України. Суть цього принципу полягає в обмеженні можливості правоволодільця 
певного охоронюваного об’єкту інтелектуальної власності використовувати 
належні йому права для перешкоджання подальшому обороту товарів, що 
містять такий об’єкт інтелектуальної власності, після їх правомірного введення 
до цивільного обороту.  

Цей принцип застосовується як відносно обороту товарів, які містять у собі 
охоронювані об’єкти інтелектуальної власності, всередині країни, так і в 
міжнародній торгівлі, що в сучасних умовах набуває особливої актуальності і 
значно впливає на ефективність комерційного використання охоронюваних 
об’єктів. У зв'язку з цим виникає питання, чи завжди імпорт є легітимним. 
Вирішальне значення для цієї проблеми має з’ясування того, яка територіальна 
модель вичерпання прав (національне вичерпання прав, регіональне або 
міжнародне) має застосовуватися відповідно законодавства України стосовно 
конкретних охоронюваних об’єктів.  

Слід зазначити, що у більшості відповідних нормативних актів України 
територіальний аспект вичерпання прав взагалі не врегульований, оскільки у 
нормах про вичерпання відсутнє зазначення тієї території, введення в оборот 
товарів на якій призводить до вичерпання прав.  Крім того, з аналізу 
законодавства можна зробити висновок, що стосовно різних об'єктів 
застосовуються різні територіальні моделі вичерпання прав. 

Чинним законодавством України у сфері охорони авторських прав, 
встановлений національний принцип вичерпання. Згідно з ч. 7 ст. 15 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права»: «Якщо примірники правомірно 
опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх 
першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом 
продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське 
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оплатних та алеаторних (ризикових) договорів з притаманною їм правовою 
конструкцією. Так, зокрема, суб’єктами договору ренти відповідно до норми 
ст.733 ЦК України можуть бути фізичні та юридичні особи в якості як платників 
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платежів, а платник ренти взамін цього зобов’язується періодично виплачувати 
ренту у формі певної грошової суми або іншій формі, що підкреслює 
односторонній характер цього договору. Натомість, цивільне законодавство 
інших країн, зокрема ЦК РФ звужує коло одержувачів ренти і в ст. 589 ЦК РФ  
[2]  зазначається, що одержувачами постійної ренти можуть бути тільки 
громадяни, а також і некомерційні організації, при умові якщо це не суперечить 
закону та відповідає цілям їх діяльності. Даною правовою нормою 
підтверджується, що отримання ренти як регулярного доходу не повинно носити 
характер комерційної, підприємницької діяльності з ціллю отримання від такої 
діяльності прибутків. У свою чергу цивільне законодавство України однозначної 
відповіді з цього питання не надає, а тому за юридичним змістом ст. 733 ЦК 
України одержувачами рентних платежів можуть бути і суб’єкти 
підприємницької діяльності. На нашу думку, рентні відносини, врегульовані 
Главою 56 ЦК України повинні мати тільки соціальну направленість і 
переслідувати мету (ціль), яка спрямована на подальший розвиток національних, 
культурних, духовних або інших питань життя громадян, суспільства або 
держави в цілому, а не ціль отримання прибутків.  

Таким чином, договір ренти, як і договір довічного утримання (догляду) в 
першу чергу повинні бути направлені на підтримку особистої життєдіяльності в 
широкому розумінні бувших власників майна-одержувачів ренти, котрі передали 
об’єкти своєї приватної власності іншим особам. За  правовою природою дані 
договори регулюють однакові за своєю сутністю правовідносини, але 
відрізняються  за суб’єктним складом, строками дії договору, переліку об’єктів 
права власності, що можуть передаватися під виплату рентних платежів, 
порядком виконання зобов’язань платниками ренти та наслідків їх невиконання 
або неналежного виконання, а також правових підстав припинення договірних 
відносин. 

Проаналізувавши монографічну [6, c.358] та іншу наукову літературу, 
присвячену дослідженню проблем договірного права України та на підставі 
вищевикладеного можна констатувати про необхідність подальшого розвитку та 
удосконалення рентних правовідносин в цивільному праві, особливо в процесі 
рекодифікації цивільного законодавства України.  
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нормах про вичерпання відсутнє зазначення тієї території, введення в оборот 
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право) і без виплати авторської винагороди…». Такий самий підхід діє і 
стосовно об'єктів суміжних прав згідно з ч. 3. ст. 40 цього Закону. 

 Таким чином, виключні права на об'єкти авторських і суміжних прав 
вичерпуються після першого правомірного продажу відповідних примірників на 
території України. Водночас правоволоділець має право перешкодити ввезенню 
в Україну будь-яких примірників, апелюючи до права на імпорт, яке 
передбачено в ст. 441 Цивільного Кодексу України, а також у ч. 3 ст. 15 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права».  

Законодавство у сфері охорони авторських прав не дає визначення 
поняття «імпорт». В. О. Калятин зазначає, що сенс даного права 
неоднозначний: з одного боку, цей засіб розширення права на 
розповсюдження твору за межі пуску примірників твору до економічного 
обороту (мається на увазі випадок, коли твір був законно пущений до обороту, 
але за межами цієї держави). З іншого боку, це додатковий інструмент 
контролю автора над розповсюдженням контрафактної продукції: «...автор 
може намагатися захистити свої інтереси і іншим способом: подальше 
розповсюдження контрафактних примірників порушуватиме його право на 
розповсюдження; про «вичерпання» ж цього права говорити не доводиться, 
оскільки не можна вичерпати те, що автор і не починав реалізовувати» [1, с. 
104-105]. Також Е. П. Гаврилов зазначає: «При реалізації права на імпорт не 
має значення, як були виготовлені примірники, що імпортувалися, - з волі 
власника авторських прав або проти його волі. Не має значення також і те, чи 
були при цьому порушені авторські права. Примірники твору, що 
імпортуються, ставляться під контроль автора не у зв'язку з виготовленням, а 
у зв'язку з їх подальшим розповсюдженням» [2].  

Таким чином, спираючись на наведені вище аргументи, можна зробити 
висновок про те, що встановлене в законодавстві України право на імпорт 
дозволяє правоволодільцю перешкодити ввезенню в Україну будь-яких 
примірників об'єктів авторських і суміжних прав, включаючи правомірно 
розповсюджені на території іншої держави (національне вичерпання прав). 

Стосовно об'єктів патентного права і засобів індивідуалізації учасників 
торгового обороту (товарів, послуг) зазначимо, що у більшості відповідних 
законодавчих актів відсутні зазначення щодо територіального аспекту 
вичерпання прав. Закріплені в них норми про вичерпання прямо не визначають, 
на якій території повинне статися введення товарів в цивільний оборот. 

Так, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у ч. 3 
ст. 31 говорить про можливість повторного введення в оборот відповідного 
продукту особою, яка придбала його без порушення прав правоволодільця. Далі 
в статті зазначається, що відповідний продукт уважається придбаним без 
порушення прав правоволодільця, якщо він був виготовлений і (чи) після 
виготовлення введений в оборот правоволодільцем або іншою особою з його 
спеціального дозволу. Аналогічним чином формулюється норма про вичерпання 
в ч. 3 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», в ч. 2 ст. 
17 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових 
виробів» і ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг». Зазначень стосовно території, на якій повинне статися введення товарів 
в оборот, в цих законах не міститься. 

У правовій нормі, що закріплювала принцип вичерпання в попередній редакції 
Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (ч. 4 ст. 23), 
також було відсутнє визначення територіального аспекту. В діючий редакції Закону 
(що тепер має назву «Про правову охорону географічних зазначень» відповідно до 
редакції Закону № 123-IX від 20.09.2019) норма про вичерпання прав взагалі 
виключена. Проте закон не надає власнику свідоцтва жодних виключних прав на 
продаж, імпорт або експорт маркованих товарів. Ці дії є загальнодозволеними, а 
тому не можна говорити про вичерпання прав на імпорт взагалі. 

Зазначення  території, де повинне статися введення відповідних товарів в 
цивільний оборот, міститься лише у Законі України «Про охорону прав на сорти 
рослин», який у ст. 45  встановлює національну модель вичерпання. 

Якщо територіальний аспект вичерпання прав безпосередньо не 
врегульований у законодавстві, вихід може бути знайдений у тлумаченні 
відповідних норм в процесі правозастосування.  

Як вважається, за своєю юридичною природою вичерпання прав на об'єкти 
інтелектуальної власності є межею здійснення виключних прав, що, в свою 
чергу, визначається вимогою здійснення суб'єктивних прав відповідно до їх 
призначення. Такий підхід цілком відповідає усталеній світовій практиці 
застосування норм щодо вичерпання прав і, зокрема, дозволяє враховувати 
конкретні обставини і не визнавати виключні права вичерпаними, якщо це 
необхідно для захисту істотних інтересів правоволодільців, споживачів тощо.  

З одного боку, визначення правозастосовним органом призначення 
виключних прав (як базового критерію вичерпання прав) відбувається у 
кожному конкретному випадку з урахуванням обставин справи. Але, з іншого 
боку, як зазначає В. П. Грибанов, визначення призначення суб’єктивного права 
повинне в тій або іншій мірі ґрунтуватися на законі [3, с. 80]  

Тому можна зробити висновок, що, якщо у законодавстві закріплюється 
право на імпорт (ввезення), це свідчить про те, що законодавство віддає 
пріоритет забезпеченню майнових інтересів правоволодільця і застосуванню 
підлягає, за загальним правилом, національна модель вичерпання прав. 

У більшості вітчизняних законодавчих актів, що регулюють відносини у 
сфері охорони об'єктів промислової власності, закріплене право 
правоволодільців на ввезення (імпорт). Таким чином, можна зробити висновок 
про те, що законодавство України встановлює національну модель вичерпання 
стосовно більшості об'єктів промислової власності. Виключення становить 
Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових 
виробів», який у ч. 2 ст. 17 містить вказівку на вичерпання права на імпорт 
(ввезення) виробів, виготовлених із використанням охоронюваної топографії і 
правомірно введених до обороту за кордоном, а отже, встановлена міжнародна 
модель вичерпання. 

Однак є й інші підходи до тлумачення відповідних норм. Так, щодо імпорту 
торговельних марок останнім часом в науковій літературі та в судовій практиці 
почала формуватися точка зору, відповідно до якої якщо торговельна марка, 
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право) і без виплати авторської винагороди…». Такий самий підхід діє і 
стосовно об'єктів суміжних прав згідно з ч. 3. ст. 40 цього Закону. 

 Таким чином, виключні права на об'єкти авторських і суміжних прав 
вичерпуються після першого правомірного продажу відповідних примірників на 
території України. Водночас правоволоділець має право перешкодити ввезенню 
в Україну будь-яких примірників, апелюючи до права на імпорт, яке 
передбачено в ст. 441 Цивільного Кодексу України, а також у ч. 3 ст. 15 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права».  

Законодавство у сфері охорони авторських прав не дає визначення 
поняття «імпорт». В. О. Калятин зазначає, що сенс даного права 
неоднозначний: з одного боку, цей засіб розширення права на 
розповсюдження твору за межі пуску примірників твору до економічного 
обороту (мається на увазі випадок, коли твір був законно пущений до обороту, 
але за межами цієї держави). З іншого боку, це додатковий інструмент 
контролю автора над розповсюдженням контрафактної продукції: «...автор 
може намагатися захистити свої інтереси і іншим способом: подальше 
розповсюдження контрафактних примірників порушуватиме його право на 
розповсюдження; про «вичерпання» ж цього права говорити не доводиться, 
оскільки не можна вичерпати те, що автор і не починав реалізовувати» [1, с. 
104-105]. Також Е. П. Гаврилов зазначає: «При реалізації права на імпорт не 
має значення, як були виготовлені примірники, що імпортувалися, - з волі 
власника авторських прав або проти його волі. Не має значення також і те, чи 
були при цьому порушені авторські права. Примірники твору, що 
імпортуються, ставляться під контроль автора не у зв'язку з виготовленням, а 
у зв'язку з їх подальшим розповсюдженням» [2].  

Таким чином, спираючись на наведені вище аргументи, можна зробити 
висновок про те, що встановлене в законодавстві України право на імпорт 
дозволяє правоволодільцю перешкодити ввезенню в Україну будь-яких 
примірників об'єктів авторських і суміжних прав, включаючи правомірно 
розповсюджені на території іншої держави (національне вичерпання прав). 

Стосовно об'єктів патентного права і засобів індивідуалізації учасників 
торгового обороту (товарів, послуг) зазначимо, що у більшості відповідних 
законодавчих актів відсутні зазначення щодо територіального аспекту 
вичерпання прав. Закріплені в них норми про вичерпання прямо не визначають, 
на якій території повинне статися введення товарів в цивільний оборот. 

Так, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у ч. 3 
ст. 31 говорить про можливість повторного введення в оборот відповідного 
продукту особою, яка придбала його без порушення прав правоволодільця. Далі 
в статті зазначається, що відповідний продукт уважається придбаним без 
порушення прав правоволодільця, якщо він був виготовлений і (чи) після 
виготовлення введений в оборот правоволодільцем або іншою особою з його 
спеціального дозволу. Аналогічним чином формулюється норма про вичерпання 
в ч. 3 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», в ч. 2 ст. 
17 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових 
виробів» і ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг». Зазначень стосовно території, на якій повинне статися введення товарів 
в оборот, в цих законах не міститься. 

У правовій нормі, що закріплювала принцип вичерпання в попередній редакції 
Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (ч. 4 ст. 23), 
також було відсутнє визначення територіального аспекту. В діючий редакції Закону 
(що тепер має назву «Про правову охорону географічних зазначень» відповідно до 
редакції Закону № 123-IX від 20.09.2019) норма про вичерпання прав взагалі 
виключена. Проте закон не надає власнику свідоцтва жодних виключних прав на 
продаж, імпорт або експорт маркованих товарів. Ці дії є загальнодозволеними, а 
тому не можна говорити про вичерпання прав на імпорт взагалі. 

Зазначення  території, де повинне статися введення відповідних товарів в 
цивільний оборот, міститься лише у Законі України «Про охорону прав на сорти 
рослин», який у ст. 45  встановлює національну модель вичерпання. 

Якщо територіальний аспект вичерпання прав безпосередньо не 
врегульований у законодавстві, вихід може бути знайдений у тлумаченні 
відповідних норм в процесі правозастосування.  

Як вважається, за своєю юридичною природою вичерпання прав на об'єкти 
інтелектуальної власності є межею здійснення виключних прав, що, в свою 
чергу, визначається вимогою здійснення суб'єктивних прав відповідно до їх 
призначення. Такий підхід цілком відповідає усталеній світовій практиці 
застосування норм щодо вичерпання прав і, зокрема, дозволяє враховувати 
конкретні обставини і не визнавати виключні права вичерпаними, якщо це 
необхідно для захисту істотних інтересів правоволодільців, споживачів тощо.  

З одного боку, визначення правозастосовним органом призначення 
виключних прав (як базового критерію вичерпання прав) відбувається у 
кожному конкретному випадку з урахуванням обставин справи. Але, з іншого 
боку, як зазначає В. П. Грибанов, визначення призначення суб’єктивного права 
повинне в тій або іншій мірі ґрунтуватися на законі [3, с. 80]  

Тому можна зробити висновок, що, якщо у законодавстві закріплюється 
право на імпорт (ввезення), це свідчить про те, що законодавство віддає 
пріоритет забезпеченню майнових інтересів правоволодільця і застосуванню 
підлягає, за загальним правилом, національна модель вичерпання прав. 

У більшості вітчизняних законодавчих актів, що регулюють відносини у 
сфері охорони об'єктів промислової власності, закріплене право 
правоволодільців на ввезення (імпорт). Таким чином, можна зробити висновок 
про те, що законодавство України встановлює національну модель вичерпання 
стосовно більшості об'єктів промислової власності. Виключення становить 
Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових 
виробів», який у ч. 2 ст. 17 містить вказівку на вичерпання права на імпорт 
(ввезення) виробів, виготовлених із використанням охоронюваної топографії і 
правомірно введених до обороту за кордоном, а отже, встановлена міжнародна 
модель вичерпання. 

Однак є й інші підходи до тлумачення відповідних норм. Так, щодо імпорту 
торговельних марок останнім часом в науковій літературі та в судовій практиці 
почала формуватися точка зору, відповідно до якої якщо торговельна марка, 
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нанесена на правомірно введений в обіг товар, виконує свої функції (реклама, 
підтвердження очікуваної якості товару, інформування про виробника і т.д.), то 
немає підстав обмежувати обіг такого товару і, в тому числі, імпорт [4]. Тобто, 
застосовується міжнародна модель вичерпання прав.  

Отже, наразі відсутня єдина точка зору на тлумачення вітчизняних норм про 
вичерпання виключних прав, а тому пошук оптимального підходу вимагає 
подальшого обговорення.  
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СУБ’ЄКТИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 

Позовна давність є строком, зі збігом якого припиняється право на 
задоволення позову судом. Проте, правозастосовна практика щодо позовної 
давності свідчить про те, що позовна давність застосовується не завжди у 
відповідності до її правової суті, що призводить до великої кількості помилок як 
щодо правильності її застосування, так і щодо суб’єктів її застосування. 

Однією із задач захисту порушеного цивільного права та інтересу є 
максимальне забезпечення особі можливості звернутися до компетентного 
органу за захистом такого права. Окрім можливості такого захисту має бути 
забезпечена ще й ефективність такого захисту.  

Якщо відновлення порушеного суб’єктивного права не досягнуто в 
оперативному або претензійному порядку, управомочена особа може звернутися 
за захистом своїх прав і законних інтересів до юрисдикційного органу. Тобто, 
якщо в добровільному порядку порушене право особи не відновлено, вона має 

можливість захисту такого права у примусовому порядку. Проте у цьому разі 
таке право обмежене встановленим законом строком, а саме позовною давністю. 

Європейський суд з прав людини вказує на те, що «позовна давність – це 
законне право правопорушника уникнути переслідування чи притягнення до 
відповідальності зі спливом встановленого періоду після вчинення 
правопорушення. Строк позовної давності, що є звичайним явищем в 
національних законодавствах держав – учасників Конвенції (з прав людини), 
виконує декілька задач, у тому числі забезпечує юридичну визначеність та 
остаточність, упереджуючи порушення прав відповідачів, які можуть статися у 
випадку ухвалення судом рішення на підставі доказів, які виявилися неповними 
через збіг часу» (п.570 рішення від 20.09.2011 за заявою № 14902/04 у справі 
ВАТ «Нафтова компанія «ЮКОС» проти Росії; п.51 рішення від 22.10.1996 за 
заявами № 22083/93, 22095/93 у справ «Стаббінгс та інші проти Об’єднаного 
Королівства) (http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/7/7/147759.htm).      

Інститут позовної давності врегульований главою 19 Цивільного кодексу 
України, проте деякі норми цієї глави сформульовані у не зовсім коректний 
спосіб, що має наслідком недостатнє висвітлення правовідносин, врегульованих 
цим інститутом та тягне за собою некоректне застосування повноважень щодо 
застосування позовної давності як в практичній діяльності, так і в законотворчій. 
Так в законодавстві, та в судовій практиці абсолютно не акцентується увага на 
тому, хто саме має повноваження застосовувати наслідки спливу позовної 
давності, та і взагалі – вважати її такою, що збігла.  

Метою  позовної давності є забезпечення стабільності цивільного обороту 
та недопущення невизначеності у правовідносинах. Адже логічним є вважати, 
що кредитор, який не заявив вимоги про виконання зобов’язання протягом трьох 
років (загальна позовна давність), втратив зацікавленість у такому виконанні.  

Такий підхід до розуміння позовної давності логічно гармонує з 
розумінням позовної давності як інституту саме матеріального, а не 
процесуального права. Мабуть саме це й стало підставою для поширення 
наслідків збігу позовної давності не лише на цивільно-правові, а й на інші 
відносини, врегульовані нормами матеріального права, зокрема на податкові. 
Проте таке поширення не усунуло, а навпаки додало певного нерозуміння 
правової суті позовної давності. Адже у такому разі сам факт застосування 
позовної давності не обмежується лише зверненням кредитора з позовом до 
суду. Іншими словами, суд усувається з правовідносин, в яких застосовується 
позовна давність, що позбавляє притаманної їй риси, а саме надання захисту 
порушеного права чи інтересу примусового характеру, яким наділений суд.  

Інститут позовної давності надає можливість та встановлює строк для 
залучення компетентного органу у правовідносини щодо захисту порушеного 
права. Саме в цих правовідносинах і відбувається застосування позовної 
давності. Адже компетентний орган, а саме суд, залучається в ці правовідносини 
незалежно від збігу позовної давності і саме для встановлення факту такого збігу 
та його наслідків. 

Якщо висловитися в інший спосіб, то позовна давність є часовою межею 
для прийняття судом рішення про захист права, а не самим захистом порушеного 
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нанесена на правомірно введений в обіг товар, виконує свої функції (реклама, 
підтвердження очікуваної якості товару, інформування про виробника і т.д.), то 
немає підстав обмежувати обіг такого товару і, в тому числі, імпорт [4]. Тобто, 
застосовується міжнародна модель вичерпання прав.  

Отже, наразі відсутня єдина точка зору на тлумачення вітчизняних норм про 
вичерпання виключних прав, а тому пошук оптимального підходу вимагає 
подальшого обговорення.  
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права чи інтересу [3, ст. 6-7]. Чіткіше щодо цього висловив свою думку Є.Я. 
Мотовиловкер, який зазначив, що позовна давність є строком не для захисту 
права за позовом, а для можливості такого захисту [1, ст. 39-47]. 

З наведеного Печений О.П. робить висновок про те, що інститут позовної 
давності встановлює строк захисту права не в матеріально-правових відносинах, 
а для захисту шляхом подання позову зацікавленої особи, тобто саме для 
процесуальних способів захисту [2, ст. 131]. 

З цієї ж причини у ч.2 ст.267 ЦК України встановлено правило, відповідно 
до якого заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята 
судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Та й сама назва 
позовної давності включає в себе певний зв’язок з позовом, яким, як відомо 
вважається матеріально-правова вимога позивача звернена до відповідача саме 
через суд. Процесуальної формою позову є позовна заява, яка складається з 
метою звернення до суду, та подається останньому. Тобто позов існує лише в 
процесуальних правовідносинах, обов’язковим суб’єктом яких є суд. За межами 
процесуальних правовідносин позов перетворюється у матеріально-правову 
вимогу, яка позбавляється статусу позовної. У такому разі й позовна давність 
перетворюється в інший строк, який не має нічого спільного з позовною 
давністю.    

Предметом позовної давності, як було вказано вище, є матеріально-
правова вимога, звернена до відповідача через суд з метою захисту порушеного 
права чи інтересу, а не саме право на звернення до суду з позовом. Як відомо, в 
теорії процесуального права право на позов має дві складові: право на звернення 
до суду з позовом та право на його задоволення судом. Позовна давність 
включає у свій предмет саме право на задоволення позову. У такому разі слід 
визнати некоректність формулювання позовної давності у ст.256 ЦК України, як 
строку, в межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист 
свого цивільного права або інтересу. Таке визначення заперечує право особи на 
звернення з позовом, у той час, як ч.2 ст.267 ЦК України таке право гарантує.  

Таким чином, позовна давність, включаючи у свій предмет право на 
задоволення позову, поширюється на характеристику специфічних вимог, яка 
означає їх здатність бути примусово реалізованими виключно через суд [1, ст. 
39-47].     

Але у той час, як багато науковців цей висновок підтримують, мало хто з 
них акцентує увагу на другому аспекті цього висновку, а саме на тому, що лише 
суд має повноваження застосувати позовну давність. Застосування позовної 
давності поза межами суду суперечить самому предмету позовної давності. 
Будь-який інший суб’єкт, окрім суду, не має повноважень на застосування 
позовної давності. 

Ст.256 ЦК України передбачає, що позовна давність – це строк, в межах 
якого є можливим звернення саме до суду. Ст. 264 ЦК України передбачає 
звернення саме до суду з позовом як підставу для переривання позовної 
давності. Ст. 267 ЦК України прямо вказує на те, що позовна давність 
застосовується саме судом і лише за заявою сторони у спорі, зробленою до 
винесення ним рішення. Тобто за наявності відповідної заяви, поданої суду, саме 

суд набуває повноважень щодо встановлення факту спливу позовної давності та 
застосування її наслідків.    

Отже, суд є обов’язковим суб’єктом у правовідносинах, в яких 
відбувається застосування позовної давності. Згідно зі ст.124 Конституції 
України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій 
судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 
особами не допускаються.  

Враховуючи, що ані Міжнародний комерційний суд, ані Морська 
арбітражна комісія, ані третейські суди не є судами, наділеними відповідними 
повноваженнями ухвалювати рішення іменем держави, слід стверджувати, що 
вказані третейські суди не є тими судами, про які йдеться у ст.256, 264 та 267 ЦК 
України. А отже, застосування ними позовної давності виходить за межі 
повноважень таких установ. 

У податковому законодавстві невиконане зобов’язання у разі збігу 
позовної давності визнається об’єктом оподаткування, а його сума збільшує базу 
оподаткування відповідним податком. Проте у податковому законодавстві збіг 
позовної давності розглядається як об’єктивна обставина, яка легко 
встановлюється виключно з тієї інформації, яка міститься у документах 
боржника – дебітора, не враховуючи при цьому дії самого кредитора, які можуть 
істотно вплинути на перебіг позовної давності, а отже й на момент її збігу, та 
більш того повністю ігноруючи роль суду у застосуванні позовної давності.  
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права чи інтересу [3, ст. 6-7]. Чіткіше щодо цього висловив свою думку Є.Я. 
Мотовиловкер, який зазначив, що позовна давність є строком не для захисту 
права за позовом, а для можливості такого захисту [1, ст. 39-47]. 

З наведеного Печений О.П. робить висновок про те, що інститут позовної 
давності встановлює строк захисту права не в матеріально-правових відносинах, 
а для захисту шляхом подання позову зацікавленої особи, тобто саме для 
процесуальних способів захисту [2, ст. 131]. 

З цієї ж причини у ч.2 ст.267 ЦК України встановлено правило, відповідно 
до якого заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята 
судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Та й сама назва 
позовної давності включає в себе певний зв’язок з позовом, яким, як відомо 
вважається матеріально-правова вимога позивача звернена до відповідача саме 
через суд. Процесуальної формою позову є позовна заява, яка складається з 
метою звернення до суду, та подається останньому. Тобто позов існує лише в 
процесуальних правовідносинах, обов’язковим суб’єктом яких є суд. За межами 
процесуальних правовідносин позов перетворюється у матеріально-правову 
вимогу, яка позбавляється статусу позовної. У такому разі й позовна давність 
перетворюється в інший строк, який не має нічого спільного з позовною 
давністю.    

Предметом позовної давності, як було вказано вище, є матеріально-
правова вимога, звернена до відповідача через суд з метою захисту порушеного 
права чи інтересу, а не саме право на звернення до суду з позовом. Як відомо, в 
теорії процесуального права право на позов має дві складові: право на звернення 
до суду з позовом та право на його задоволення судом. Позовна давність 
включає у свій предмет саме право на задоволення позову. У такому разі слід 
визнати некоректність формулювання позовної давності у ст.256 ЦК України, як 
строку, в межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист 
свого цивільного права або інтересу. Таке визначення заперечує право особи на 
звернення з позовом, у той час, як ч.2 ст.267 ЦК України таке право гарантує.  

Таким чином, позовна давність, включаючи у свій предмет право на 
задоволення позову, поширюється на характеристику специфічних вимог, яка 
означає їх здатність бути примусово реалізованими виключно через суд [1, ст. 
39-47].     

Але у той час, як багато науковців цей висновок підтримують, мало хто з 
них акцентує увагу на другому аспекті цього висновку, а саме на тому, що лише 
суд має повноваження застосувати позовну давність. Застосування позовної 
давності поза межами суду суперечить самому предмету позовної давності. 
Будь-який інший суб’єкт, окрім суду, не має повноважень на застосування 
позовної давності. 

Ст.256 ЦК України передбачає, що позовна давність – це строк, в межах 
якого є можливим звернення саме до суду. Ст. 264 ЦК України передбачає 
звернення саме до суду з позовом як підставу для переривання позовної 
давності. Ст. 267 ЦК України прямо вказує на те, що позовна давність 
застосовується саме судом і лише за заявою сторони у спорі, зробленою до 
винесення ним рішення. Тобто за наявності відповідної заяви, поданої суду, саме 

суд набуває повноважень щодо встановлення факту спливу позовної давності та 
застосування її наслідків.    
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Відповідно до ч. 2 ст. 100 ЦК України учасник товариства у випадках та в 
порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства. З 
наведеної норми можна зауважити, що це правило стосується усіх товариств, а 
виключення учасника з товариства слід визнати універсальною підставою 
припинення корпоративних правовідносин. Проте, зазначене правило має 
виключення, пов’язане з правовим становищем акціонера. Так, Закон України 
«Про акціонерні товариства» не передбачає можливості виключення акціонера з 
акціонерного товариства (далі – АТ), оскільки акція, відповідно до ст. 177 ЦК 
України, визнається самостійним об’єктом цивільних прав та об’єктом права 
власності. З урахуванням непорушності права приватної власності (ст. 41 
Конституції України) примусове відчуження об’єктів права приватної власності 
може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, з 
підстав і в порядку, встановлених законом. Звідси, вибуття акціонера з АТ 
напряму пов’язано з відчуженням належних йому акцій. Однак, як правильно 
зазначає В. М. Кравчук, примусового їх відчуження акціонером на вимогу 
товариства не передбачено [1, с. 281]. Звідси, виключення акціонера з АТ 
шляхом примусового відчуження акцій законодавство України не передбачає. 
Відповідно положення ч. 2 ст. 100 ЦК України на акціонерів не поширюються. 

Звертається увага, що серед усіх видів корпоративної відповідальності, які 
можуть застосовуватися до учасника корпоративних відносин, самим серйозним 
є виключення з товариства, оскільки воно тягне за собою найбільш сувору 
санкцію – примусове виключення з корпоративної організації та позбавлення 
всіх корпоративних прав проти його волі [2, с. 349–350]. 

Така санкція може мати місце лише в порядку застосування заходів 
відповідальності за допущені учасником серйозні порушення своїх 
корпоративних обов’язків. До обов’язків, за невиконання яких учасника може 
бути виключено з товариства, слід віднести лише ті, які безпосередньо пов’язані 
з участю в товаристві і складають зміст корпоративних відносин. Отже, 
учасники господарських товариств мають не лише права, але й обов’язки, 
пов’язані з участю в товаристві (ст. 117 ЦК України та ст. 6 Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»), установчими 
документами корпоративної організації або рішенням її органів.  

Зазначимо, що на сьогодні у цивілістиці домінуючим є підхід, за яким 
виключення учасника товариства визнають формою його відповідальності перед 
товариством за невиконання обов’язків, передбачених установчими 
документами або законом. Зазначається, що на відміну від виходу з товариства, 
виключення має примусовий характер і не залежить від бажання учасника. 
Правова природа виключення учасника за законодавством України полягає у 
тому, що це спеціальна корпоративна санкція до учасника, який не виконує 
корпоративних обов’язків [3]. 

На думку В. М. Кравчука, відповідне виключення, є формою корпоративної 
відповідальності учасника перед товариством, і за своєю правовою сутністю є 
дією товариства, спрямованою на одностороннє припинення корпоративних 
правовідносин за невиконання учасником корпоративних обов’язків [1, с. 282–
283] . Також О. В. Гутніков звертає увагу, що: 1) виключення учасника завжди 

пов’язане з його неправомірною поведінкою; 2) факт виплати виключеному 
учаснику грошового еквівалента вартості його корпоративних прав зовсім не 
означає, що учасник не несе жодних додаткових майнових втрат (наприклад, 
ринкова ціна часток може істотно перевищувати частину вартості чистих 
активів, яка буде виплачена виключеному учаснику; механізм здійснення виплат 
виключеному учаснику є далеким від досконалості, і він отримає свій еквівалент 
не відразу, а через певний період часу після виключення з товариства тощо) [2, с. 
352–353]. 

Проте в літературі висловлені сумніви щодо визнання виключення 
учасника з підприємницького товариства мірою цивільно-правової 
відповідальності [5, с. 431–432; 6, с. 105–106]. Відповідна позиція ґрунтується на 
тому, що у цьому випадку відсутня одна з істотних ознак цивільно-правової 
відповідальності – додаткові майнові обтяження для учасника, який не виконує 
покладені на нього корпоративні обов’язки. Відповідно, за своїми наслідками 
виключення учасника з товариства є рівнозначним до випадків добровільного 
виходу, оскільки в обох випадках така особа отримує дійсну вартість своєї 
частки. Як наслідок, виключення учасника зі складу товариства слід вважати 
проявом такого способу захисту цивільних прав, як припинення або зміна 
правовідносин. 

У судовій практиці виключення учасника з товариства сприймається не 
лише як особлива міра корпоративної відповідальності, але і як спеціальний 
корпоративний спосіб захисту прав, основною метою якого є не стільки 
покарання учасника, який завдав товариству шкоду, скільки усунення 
викликаних поведінкою одного з учасників перешкод для здійснення нормальної 
діяльності товариства і в кінцевому рахунку – захист інтересів товариства. Щоб 
не створювати такої ситуації, можна порадити встановлювати заборону 
конкурувати в статуті, в т. ч. й шляхом внесення відповідних змін до нього. У 
разі порушення цієї норми, учасник може бути виключений у зв’язку із 
систематичним порушенням установчих документів. 

Отже, виключення учасника з товариства слід вивчати у двох зрізах: 1) як 
виключну міру корпоративної відповідальності за противну поведінку одного з 
учасників або 2) як корпоративний спосіб захисту прав і самого товариства, і 
решти його учасників.  

Підстави і порядок виключення учасника з корпоративної організації на 
сьогодні продовжують регулюватися нормами, що містяться як в ЦК України, 
так і в спеціальних законах про окремі види товариств. Слід зважити, що за 
умови якщо відповідні підстави та порядок не містяться у нормах чинного 
законодавства, такі питання вирішуються органами товариств, що не свідчить на 
користь прозорості та об’єктивності механізму виключення учасника з 
підприємницького товариства. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 100 ЦК України учасник товариства у випадках та в 
порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства. З 
наведеної норми можна зауважити, що це правило стосується усіх товариств, а 
виключення учасника з товариства слід визнати універсальною підставою 
припинення корпоративних правовідносин. Проте, зазначене правило має 
виключення, пов’язане з правовим становищем акціонера. Так, Закон України 
«Про акціонерні товариства» не передбачає можливості виключення акціонера з 
акціонерного товариства (далі – АТ), оскільки акція, відповідно до ст. 177 ЦК 
України, визнається самостійним об’єктом цивільних прав та об’єктом права 
власності. З урахуванням непорушності права приватної власності (ст. 41 
Конституції України) примусове відчуження об’єктів права приватної власності 
може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, з 
підстав і в порядку, встановлених законом. Звідси, вибуття акціонера з АТ 
напряму пов’язано з відчуженням належних йому акцій. Однак, як правильно 
зазначає В. М. Кравчук, примусового їх відчуження акціонером на вимогу 
товариства не передбачено [1, с. 281]. Звідси, виключення акціонера з АТ 
шляхом примусового відчуження акцій законодавство України не передбачає. 
Відповідно положення ч. 2 ст. 100 ЦК України на акціонерів не поширюються. 

Звертається увага, що серед усіх видів корпоративної відповідальності, які 
можуть застосовуватися до учасника корпоративних відносин, самим серйозним 
є виключення з товариства, оскільки воно тягне за собою найбільш сувору 
санкцію – примусове виключення з корпоративної організації та позбавлення 
всіх корпоративних прав проти його волі [2, с. 349–350]. 

Така санкція може мати місце лише в порядку застосування заходів 
відповідальності за допущені учасником серйозні порушення своїх 
корпоративних обов’язків. До обов’язків, за невиконання яких учасника може 
бути виключено з товариства, слід віднести лише ті, які безпосередньо пов’язані 
з участю в товаристві і складають зміст корпоративних відносин. Отже, 
учасники господарських товариств мають не лише права, але й обов’язки, 
пов’язані з участю в товаристві (ст. 117 ЦК України та ст. 6 Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»), установчими 
документами корпоративної організації або рішенням її органів.  

Зазначимо, що на сьогодні у цивілістиці домінуючим є підхід, за яким 
виключення учасника товариства визнають формою його відповідальності перед 
товариством за невиконання обов’язків, передбачених установчими 
документами або законом. Зазначається, що на відміну від виходу з товариства, 
виключення має примусовий характер і не залежить від бажання учасника. 
Правова природа виключення учасника за законодавством України полягає у 
тому, що це спеціальна корпоративна санкція до учасника, який не виконує 
корпоративних обов’язків [3]. 

На думку В. М. Кравчука, відповідне виключення, є формою корпоративної 
відповідальності учасника перед товариством, і за своєю правовою сутністю є 
дією товариства, спрямованою на одностороннє припинення корпоративних 
правовідносин за невиконання учасником корпоративних обов’язків [1, с. 282–
283] . Також О. В. Гутніков звертає увагу, що: 1) виключення учасника завжди 

пов’язане з його неправомірною поведінкою; 2) факт виплати виключеному 
учаснику грошового еквівалента вартості його корпоративних прав зовсім не 
означає, що учасник не несе жодних додаткових майнових втрат (наприклад, 
ринкова ціна часток може істотно перевищувати частину вартості чистих 
активів, яка буде виплачена виключеному учаснику; механізм здійснення виплат 
виключеному учаснику є далеким від досконалості, і він отримає свій еквівалент 
не відразу, а через певний період часу після виключення з товариства тощо) [2, с. 
352–353]. 

Проте в літературі висловлені сумніви щодо визнання виключення 
учасника з підприємницького товариства мірою цивільно-правової 
відповідальності [5, с. 431–432; 6, с. 105–106]. Відповідна позиція ґрунтується на 
тому, що у цьому випадку відсутня одна з істотних ознак цивільно-правової 
відповідальності – додаткові майнові обтяження для учасника, який не виконує 
покладені на нього корпоративні обов’язки. Відповідно, за своїми наслідками 
виключення учасника з товариства є рівнозначним до випадків добровільного 
виходу, оскільки в обох випадках така особа отримує дійсну вартість своєї 
частки. Як наслідок, виключення учасника зі складу товариства слід вважати 
проявом такого способу захисту цивільних прав, як припинення або зміна 
правовідносин. 

У судовій практиці виключення учасника з товариства сприймається не 
лише як особлива міра корпоративної відповідальності, але і як спеціальний 
корпоративний спосіб захисту прав, основною метою якого є не стільки 
покарання учасника, який завдав товариству шкоду, скільки усунення 
викликаних поведінкою одного з учасників перешкод для здійснення нормальної 
діяльності товариства і в кінцевому рахунку – захист інтересів товариства. Щоб 
не створювати такої ситуації, можна порадити встановлювати заборону 
конкурувати в статуті, в т. ч. й шляхом внесення відповідних змін до нього. У 
разі порушення цієї норми, учасник може бути виключений у зв’язку із 
систематичним порушенням установчих документів. 

Отже, виключення учасника з товариства слід вивчати у двох зрізах: 1) як 
виключну міру корпоративної відповідальності за противну поведінку одного з 
учасників або 2) як корпоративний спосіб захисту прав і самого товариства, і 
решти його учасників.  

Підстави і порядок виключення учасника з корпоративної організації на 
сьогодні продовжують регулюватися нормами, що містяться як в ЦК України, 
так і в спеціальних законах про окремі види товариств. Слід зважити, що за 
умови якщо відповідні підстави та порядок не містяться у нормах чинного 
законодавства, такі питання вирішуються органами товариств, що не свідчить на 
користь прозорості та об’єктивності механізму виключення учасника з 
підприємницького товариства. 
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У деліктному праві причинний зв'язок установлюють шляхом 

застосування тесту «якби не», відомого також як принцип conditio sine qua non 
(принцип необхідної умови). Використання цього тесту викликає труднощі, коли 
на роль юридично значимої причини збитків претендують одночасно дві події, 
кожна із яких потягла за собою одне і те ж ушкодження речі. Уявімо, що водій, 
виїжджаючи із гаража, пошкодив крило автомобіля, а потім потрапив в аварію, у 
якій йому пошкоджено те ж саме крило. Особливість цієї ситуації в тому, що із 
певним інтервалом у часі (тобто послідовно, а не одночасно) трапляються дві 
події, що призводять до одного і того ж наслідку. Такі випадки називають 
послідовною причинністю. 

Схожими були обставини відомої англійської справи Performance 
Cars Ltd v. Abraham [1962] 1 QB 33. У цій справі належний компанії-позивачеві 
Роллс-Ройс потрапив у незначну ДТП: внаслідок удару неістотно постраждала 
задня частина кузова. Та оскільки це автомобіль люкс-класу, слід було 
перефарбувати всю нижню частину кузова, щоб не було ані найменшої різниці 
між свіжопофарбованою частиною і рештою автомобіля. Так як винуватцем 
аварії був водій іншого авто, його було зобов’язано відшкодувати вартість 
малярних робіт із фарбування усієї нижньої частини кузова. Утім рішення суду 
не було виконане, оскільки у відповідача не стало коштів. Через два тижні по 

тому той же Роллс-Ройс знову потрапив в аварію. На цей раз удар припав на 
переднє крило автомобіля, і потребувалося лише перефарбування, але, як і 
раніше, слід було перефарбовувати не саму лише пошкоджену деталь, а всю 
нижню частину кузова. Компанія пред’явила позов до другого водія, який визнав 
свою провину, і вимагала відшкодувати повну вартість перефарбування нижньої 
частини кузова. На думку компанії, той факт, що авто раніше вже було 
пошкоджено першим відповідачем, – це побічна і цілком випадкова обставина, 
яка ніяк не стосується другого відповідача (res inter alios acta) і не скасовує того, 
що він мусить відповідати за власну недбалу поведінку. Утім не можна 
ігнорувати того, що другий водій пошкодив уже пошкоджений (і ще не 
відремонтований) автомобіль. 

Ця справа виразно ілюструє, наскільки важливо чітко визначитися із тим, 
щодо чого саме має встановлюватися причинний зв'язок: адже, якщо причинний 
зв'язок належить установлювати стосовно ушкодження автомобіля, то, поза 
всяким сумнівом, дії другого відповідача є причиною ушкодження; але якщо 
причинний зв'язок належить установлювати стосовно необхідності малярно-
кузовних робіт, то дії другого відповідача не є причиною такої необхідності, 
позаяк вона виникла раніше – за два тижні до того, внаслідок першого 
інциденту. Таким чином, дії другого відповідача є причиною певних змін, що 
сталися у фізичному світі, а саме – пошкодження лакофарбового шару на 
передньому крилі Роллс-Ройсу. Однак дії другого відповідача не є причиною 
жодних економічних втрат, оскільки економічні втрати полягають у необхідності 
витратити кошти на відновлювальний ремонт, однак виникнення цієї 
необхідності у часі передувало другій ДТП, а, отже, ніяк не може вважатися 
наслідком останньої. 

Цю проблему цікаво розглянути в контексті розмежування шкоди і 
збитків. Якщо додержуватися тієї думки, що шкода – це негативні зміни в 
матеріальному світі, а збитки – це грошовий вираз цих негативних змін [1, с. 375; 
2, с. 730; 3, с. 75-76], то отримаємо, що дії другого відповідача є причиною 
шкоди, але не є причиною збитків. Звідси слідує, що другого відповідача не 
може бути зобов’язано до відшкодування збитків, бо власне збитків він жодних 
не спричинив. 

Схоже розмежування властиве й англомовній літературі. Так, згідно зі 
Зводом деліктного права (другим) слід розрізняти два терміни: «injury» і «harm». 
Перший позначає «втручання в будь-який легально захищуваний інтерес іншої 
особи», тим часом як другий позначає «втрати або фактичні збитки будь-якого 
типу, яких зазнає особа з будь-якої причини» (§7). Отож, як відзначає Д. Фішер, 
може бути «injury» без «harm» і навпаки [4, c. 1127].  

Суголосною до зазначеного є і дещо інша лінія аргументації, в рамках 
якої пропонується розділяти два питання: питання наявності причинного зв’язку 
і питання обчислення розміру відшкодування [4, c. 1132-1133; 5, c. 381]. У 
такому річищі, виходить, що відповідь на питання про наявність причинного 
зв’язку є ствердною, однак на етапі визначення розміру належного позивачеві 
відшкодування ми доходимо висновку, що цей розмір дорівнює нулю. Здається, 
саме таку аргументацію мав на увазі Лорд Гарман, який розпочав викладення 
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виїжджаючи із гаража, пошкодив крило автомобіля, а потім потрапив в аварію, у 
якій йому пошкоджено те ж саме крило. Особливість цієї ситуації в тому, що із 
певним інтервалом у часі (тобто послідовно, а не одночасно) трапляються дві 
події, що призводять до одного і того ж наслідку. Такі випадки називають 
послідовною причинністю. 

Схожими були обставини відомої англійської справи Performance 
Cars Ltd v. Abraham [1962] 1 QB 33. У цій справі належний компанії-позивачеві 
Роллс-Ройс потрапив у незначну ДТП: внаслідок удару неістотно постраждала 
задня частина кузова. Та оскільки це автомобіль люкс-класу, слід було 
перефарбувати всю нижню частину кузова, щоб не було ані найменшої різниці 
між свіжопофарбованою частиною і рештою автомобіля. Так як винуватцем 
аварії був водій іншого авто, його було зобов’язано відшкодувати вартість 
малярних робіт із фарбування усієї нижньої частини кузова. Утім рішення суду 
не було виконане, оскільки у відповідача не стало коштів. Через два тижні по 

тому той же Роллс-Ройс знову потрапив в аварію. На цей раз удар припав на 
переднє крило автомобіля, і потребувалося лише перефарбування, але, як і 
раніше, слід було перефарбовувати не саму лише пошкоджену деталь, а всю 
нижню частину кузова. Компанія пред’явила позов до другого водія, який визнав 
свою провину, і вимагала відшкодувати повну вартість перефарбування нижньої 
частини кузова. На думку компанії, той факт, що авто раніше вже було 
пошкоджено першим відповідачем, – це побічна і цілком випадкова обставина, 
яка ніяк не стосується другого відповідача (res inter alios acta) і не скасовує того, 
що він мусить відповідати за власну недбалу поведінку. Утім не можна 
ігнорувати того, що другий водій пошкодив уже пошкоджений (і ще не 
відремонтований) автомобіль. 

Ця справа виразно ілюструє, наскільки важливо чітко визначитися із тим, 
щодо чого саме має встановлюватися причинний зв'язок: адже, якщо причинний 
зв'язок належить установлювати стосовно ушкодження автомобіля, то, поза 
всяким сумнівом, дії другого відповідача є причиною ушкодження; але якщо 
причинний зв'язок належить установлювати стосовно необхідності малярно-
кузовних робіт, то дії другого відповідача не є причиною такої необхідності, 
позаяк вона виникла раніше – за два тижні до того, внаслідок першого 
інциденту. Таким чином, дії другого відповідача є причиною певних змін, що 
сталися у фізичному світі, а саме – пошкодження лакофарбового шару на 
передньому крилі Роллс-Ройсу. Однак дії другого відповідача не є причиною 
жодних економічних втрат, оскільки економічні втрати полягають у необхідності 
витратити кошти на відновлювальний ремонт, однак виникнення цієї 
необхідності у часі передувало другій ДТП, а, отже, ніяк не може вважатися 
наслідком останньої. 

Цю проблему цікаво розглянути в контексті розмежування шкоди і 
збитків. Якщо додержуватися тієї думки, що шкода – це негативні зміни в 
матеріальному світі, а збитки – це грошовий вираз цих негативних змін [1, с. 375; 
2, с. 730; 3, с. 75-76], то отримаємо, що дії другого відповідача є причиною 
шкоди, але не є причиною збитків. Звідси слідує, що другого відповідача не 
може бути зобов’язано до відшкодування збитків, бо власне збитків він жодних 
не спричинив. 

Схоже розмежування властиве й англомовній літературі. Так, згідно зі 
Зводом деліктного права (другим) слід розрізняти два терміни: «injury» і «harm». 
Перший позначає «втручання в будь-який легально захищуваний інтерес іншої 
особи», тим часом як другий позначає «втрати або фактичні збитки будь-якого 
типу, яких зазнає особа з будь-якої причини» (§7). Отож, як відзначає Д. Фішер, 
може бути «injury» без «harm» і навпаки [4, c. 1127].  

Суголосною до зазначеного є і дещо інша лінія аргументації, в рамках 
якої пропонується розділяти два питання: питання наявності причинного зв’язку 
і питання обчислення розміру відшкодування [4, c. 1132-1133; 5, c. 381]. У 
такому річищі, виходить, що відповідь на питання про наявність причинного 
зв’язку є ствердною, однак на етапі визначення розміру належного позивачеві 
відшкодування ми доходимо висновку, що цей розмір дорівнює нулю. Здається, 
саме таку аргументацію мав на увазі Лорд Гарман, який розпочав викладення 
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своєї думки у справі Performance Cars Ltd v. Abraham словами: «Єдине питання 
перед нами – це питання розміру збитків, що виникли від зіткнення 
Апелянтового Тріумфа із Позивачевим Роллс-Ройсом…». 

Однак можна виходити із того, що юридично компесабельна шкода – це 
не є зміни у фізичному світі як такі, а їхні економічні наслідки у вигляді 
вимірюваних на гроші втрат (оскільки зазвичай присуд у деліктній справі 
загладжує саме економічні втрати, а не безпосередньо ті прикрі зміни, які їх 
викликали; більше того, у багатьох випадках виправити такі зміни взагалі 
неможливо). У такому разі підставою для відмови в позові слугуватиме 
відсутність причинного зв’язку (із юридично компенсабельною шкодою). 

Але так чи інакше, у практичному сенсі «не-завдання шкоди» і «завдання 
шкоди в розмірі нуль» – одне і те ж саме. Тому, незалежно від того, чи ми 
розмежовуємо питання причинного зв’язку і обчислення збитків, чи ми 
вважаємо що юридично компенсабельна шкода – це економічні втрати (а не 
прикрі зміни в реальному світі як такі), висновок один – відшкодовувати вартість 
ремонту має той, хто першим викликав необхідність цього ремонту. 

У справі Performance Cars Ltd v. Abraham позивачеві не пощастило: водій, 
який першим викликав необхідність ремонту, виявився неплатоспроможним. 
Однак імовірність того, що деліквент може виявитися не здатним задовольнити 
вимогу про відшкодування – існує завжди. І суд вирішив, що в цій справі немає 
підстав переносити ризик неплатоспроможності деліквента із потерпілого на 
другого відповідача, фактично не причетного до заподіяння шкоди. Лорд 
Евершед (Evershed) зауважив: «Це, безумовно, прикро для Позивачів, що 
зіткнення сталися у такій послідовності, у якій вони сталися. Якби першим було 
зіткнення, яке спричинив Апелянт, і їм було б відшкодовано шукані тепер £75 за 
його рахунок, то вони вочевидь не могли б вимагати тієї ж суми знову від іншого 
порушника. Утім, на мій погляд, те, що рішення ухвалене проти іншого 
порушника виявилося марним, хоча й прикро для Позивачів, однак не має 
жодного значення для справи». 

Іншими словами, другому водієві поталанило зіткнутися з уже 
пошкодженим автомобілем, тоді як потерпілому не поталанило зазнати шкоди 
від того, хто фінансово не спроможен її відшкодувати. Відверто кажучи, право 
цілком могло б відібрати талан у другого водія і віддати його потерпілому. Така 
ситуація зовсім не видається абсурдною, бо праву не чужа функція розподіляти 
ризики від випадкових подій. Однак для того, щоб змінити первісний розподіл 
«таланів», має бути достатня підстава. І не можна сказати, щоб такої підстави 
зовсім не було в справі Performance Cars Ltd v. Abraham. Адже, навіть якщо 
другий відповідач і не був причиною шкоди (або був причиною нульової 
шкоди), він, тим не менше, поводився необережно, а значить, є винуватим у 
недбалому ставленні до інтересів позивача. І ця обставина могла б послугувати 
причиною для перенесення на другого відповідача ризику неплатоспроможності 
першого відповідача. Такого результату можна було б досягти, якби визнати 
обох водіїв солідарно відповідальними за завдану шкоду. Утім солідарна 
відповідальність виникає за умови, що заподіювачі шкоди діяли спільно, чого в 
наведеній справі не було. Запровадити режим солідарної відповідальності для 

таких випадків, як у справі Performance Cars Ltd v. Abraham, – означало б 
створити нову норму права, або, як часто це називають у доктрині загального 
права – прийняти політичне рішення, тобто таке рішення, яке не застосовує уже 
чинне право, а визначає правову політику відтепер і на майбутнє. 

Суд не визнав це за необхідне і дійшов висновку, що в цій справі право 
має йти слідами випадковості: той, кому поталанило, має залишитися при 
своєму, і так само той, кому не поталанило, має бути залишений там, де він є. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 Проблемі якості продукції, виконання робіт, надання послуг приділяється 
значна увага, бо досягнення успіхів соціально-економічного характеру можливе 
лише завдяки реалізації політики щодо належного забезпечення потреб. Якість - 
найбільш об'єктивний, узагальнюючий показник наукового технічного, 
економічного, соціального, суспільного прогресу. 
 Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції» дозволяє трактувати якість продукції як сукупність властивостей, що 
відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, 
ергономічність, естетичність, екологічність продукції і т. п., що надають їй 
здатність задовольнити споживача відповідно до її призначення. 
 Що ж до поняття "стандарт", то він являє собою нормативний документ, 
заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для 
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своєї думки у справі Performance Cars Ltd v. Abraham словами: «Єдине питання 
перед нами – це питання розміру збитків, що виникли від зіткнення 
Апелянтового Тріумфа із Позивачевим Роллс-Ройсом…». 

Однак можна виходити із того, що юридично компесабельна шкода – це 
не є зміни у фізичному світі як такі, а їхні економічні наслідки у вигляді 
вимірюваних на гроші втрат (оскільки зазвичай присуд у деліктній справі 
загладжує саме економічні втрати, а не безпосередньо ті прикрі зміни, які їх 
викликали; більше того, у багатьох випадках виправити такі зміни взагалі 
неможливо). У такому разі підставою для відмови в позові слугуватиме 
відсутність причинного зв’язку (із юридично компенсабельною шкодою). 

Але так чи інакше, у практичному сенсі «не-завдання шкоди» і «завдання 
шкоди в розмірі нуль» – одне і те ж саме. Тому, незалежно від того, чи ми 
розмежовуємо питання причинного зв’язку і обчислення збитків, чи ми 
вважаємо що юридично компенсабельна шкода – це економічні втрати (а не 
прикрі зміни в реальному світі як такі), висновок один – відшкодовувати вартість 
ремонту має той, хто першим викликав необхідність цього ремонту. 

У справі Performance Cars Ltd v. Abraham позивачеві не пощастило: водій, 
який першим викликав необхідність ремонту, виявився неплатоспроможним. 
Однак імовірність того, що деліквент може виявитися не здатним задовольнити 
вимогу про відшкодування – існує завжди. І суд вирішив, що в цій справі немає 
підстав переносити ризик неплатоспроможності деліквента із потерпілого на 
другого відповідача, фактично не причетного до заподіяння шкоди. Лорд 
Евершед (Evershed) зауважив: «Це, безумовно, прикро для Позивачів, що 
зіткнення сталися у такій послідовності, у якій вони сталися. Якби першим було 
зіткнення, яке спричинив Апелянт, і їм було б відшкодовано шукані тепер £75 за 
його рахунок, то вони вочевидь не могли б вимагати тієї ж суми знову від іншого 
порушника. Утім, на мій погляд, те, що рішення ухвалене проти іншого 
порушника виявилося марним, хоча й прикро для Позивачів, однак не має 
жодного значення для справи». 

Іншими словами, другому водієві поталанило зіткнутися з уже 
пошкодженим автомобілем, тоді як потерпілому не поталанило зазнати шкоди 
від того, хто фінансово не спроможен її відшкодувати. Відверто кажучи, право 
цілком могло б відібрати талан у другого водія і віддати його потерпілому. Така 
ситуація зовсім не видається абсурдною, бо праву не чужа функція розподіляти 
ризики від випадкових подій. Однак для того, щоб змінити первісний розподіл 
«таланів», має бути достатня підстава. І не можна сказати, щоб такої підстави 
зовсім не було в справі Performance Cars Ltd v. Abraham. Адже, навіть якщо 
другий відповідач і не був причиною шкоди (або був причиною нульової 
шкоди), він, тим не менше, поводився необережно, а значить, є винуватим у 
недбалому ставленні до інтересів позивача. І ця обставина могла б послугувати 
причиною для перенесення на другого відповідача ризику неплатоспроможності 
першого відповідача. Такого результату можна було б досягти, якби визнати 
обох водіїв солідарно відповідальними за завдану шкоду. Утім солідарна 
відповідальність виникає за умови, що заподіювачі шкоди діяли спільно, чого в 
наведеній справі не було. Запровадити режим солідарної відповідальності для 

таких випадків, як у справі Performance Cars Ltd v. Abraham, – означало б 
створити нову норму права, або, як часто це називають у доктрині загального 
права – прийняти політичне рішення, тобто таке рішення, яке не застосовує уже 
чинне право, а визначає правову політику відтепер і на майбутнє. 

Суд не визнав це за необхідне і дійшов висновку, що в цій справі право 
має йти слідами випадковості: той, кому поталанило, має залишитися при 
своєму, і так само той, кому не поталанило, має бути залишений там, де він є. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 Проблемі якості продукції, виконання робіт, надання послуг приділяється 
значна увага, бо досягнення успіхів соціально-економічного характеру можливе 
лише завдяки реалізації політики щодо належного забезпечення потреб. Якість - 
найбільш об'єктивний, узагальнюючий показник наукового технічного, 
економічного, соціального, суспільного прогресу. 
 Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції» дозволяє трактувати якість продукції як сукупність властивостей, що 
відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, 
ергономічність, естетичність, екологічність продукції і т. п., що надають їй 
здатність задовольнити споживача відповідно до її призначення. 
 Що ж до поняття "стандарт", то він являє собою нормативний документ, 
заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для 
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загального і неодноразового використання правила, настанови або 
характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері; Правові й організаційні 
основи стандартизації встановлені Законом України «Про стандартизацію». 
 Нормативними документами щодо стандартизації Державні стандарти 
України (до них прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також 
державні класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації, галузеві 
стандарти, стандарти підприємств; кодекс усталеної практики: технічні умови). 
Правові й організаційні основи стандартизації встановлені Законом України 
«Про стандартизацію» 
 Нормативними документами щодо стандартизації є: Державні стандарти 
України (до них прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також 
державні класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації; галузеві 
стандарти: стандарти підприємств; кодекс усталеної практики; технічні умови).  
 Державні стандарти України та правила їх використання на території 
України встановлює Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів, що діє на основі Положення, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України у 2015 році.  
 Для здійснення державного нагляду державні інспектори компетентного 
органу мають право:  
 вільного доступу у виробничій службові приміщення; 
 одержання необхідних відомостей і матеріалів; 
 добору зразків продукції для перевірку на ї відповідність стандартам, 

нормам і правилам; 
 забороняти випуск, збереження, транспортування, використання 

(експлуатацію); 
 реалізацію продукції, у тому числі імпортної, з порушеннями стандартів, 

норм і правил; 
 забороняти випуск і реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій 

сертифікації, але яка її не пройшла у встановлений термін;  
 давати обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень 

стандартів, норм і правил; 
 складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері 

стандартизації, метрології, якості продукції; 
 направляти матеріали в органи прокуратури для рішення питань про 

залучення до кримінальної відповідальності осіб, винних у порушенні 
стандартів, норм і правил тощо. 

 Важливою є діяльність з питань визначення та заснування правил з метою 
впорядкування діяльності в певній галузі - стандартизація. Результати 
стандартизації знаходять відображення в спеціальній нормативно-технічні 
документації. Основними її видами є стандарти і технічні умови -документи, що 
містять обов'язкові для виробників норми якості виробу і засоби їх досягнення 
Застосовувана на підприємствах нормативно технічна документація охоплює 
певні категорії стандартів: міжнародні стандарти ISO серії 9000, державні 
стандарти України, галузеві стандарти, стандарти науково-технічних та 

інженерних товариств, технічні умови, стандарти підприємств. Найбільш 
жорсткі вимоги щодо якості містяться у міжнародних стандартах, які 
розробляються Міжнародною організацію стандартизації - ISO і 
використовуються для сертифікації виробів, що експортуються в інші країни і 
реалізуються на світовому ринку. 
 Важливим заходом, що підвищує технічний рівень і якість, є введення 
системи сертифікації продукції.  
 Сертифікація відповідності (відповідно до визначення Міжнародної 
організації зі стандартизації) є дією, що засвідчує за допомогою сертифіката 
відповідності або знак відповідності, що виріб або послуга відповідає певному 
стандарту або іншому нормативно-технічному документу. В Україні з 1 січня 
2018 року скасовується обов’язкова сертифікація продукції, що виконувалась 
відповідно до Декрету (та власне втратив чинність сам Декрет). Це означає, що з 
указаної дати вся продукція, яка наразі сертифікується та входить до Переліку 
продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому 
Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 1 лютого 2005 року № 28, не підлягатиме обов’язковій 
сертифікації. Для деяких видів продукції діє міжнародна система сертифікації, в 
якій беруть участь окремі країни чи фірми. 
 На початку 1993 р. Україна стала членом ISO (International Organization For 
Standartization та міжнародної електротехнічної комісії — IEC. Це дає їй право 
нарівні з 90 іншими країнами світу брати участь у діяльності більш ніж 1000 
міжнародних робочих органів технічних комітетів стандартизації і сертифікації 
та використовувати понад 12000 міжнародних стандартів. 
 ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) – це всесвітня федерація 
національних органів стандартизації (комітетів-членiв ISO). Міжнародні 
стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-
член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено 
технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. 
 Однією з основних задач будь-якої держави є захист прав споживачів. 
Законодавство про захист прав споживачів від товарів, робіт, послуг неналежної 
якості являє собою комплексне законодавство, що включає нормативні акти і 
окремі правові норми не тільки господарського але й інших галузей права. Воно 
базується на Законі України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. 
у редакції від 1 грудня 2005 р. Саме цей Закон дає нам визначення належності 
якості товару, роботи або послуги - це властивість продукції, яка відповідає 
вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно правових актах 
і нормативних документах, та умовам договору і споживачем. 
 У випадку придбання товару неналежної якості споживач має право за 
своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 
 безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їхнє 

виправлення споживачем або третьою особою; 
 заміни на аналогічний товар належної якості; 
 відповідного зменшення його купівельної ціни; 
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загального і неодноразового використання правила, настанови або 
характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері; Правові й організаційні 
основи стандартизації встановлені Законом України «Про стандартизацію». 
 Нормативними документами щодо стандартизації Державні стандарти 
України (до них прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також 
державні класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації, галузеві 
стандарти, стандарти підприємств; кодекс усталеної практики: технічні умови). 
Правові й організаційні основи стандартизації встановлені Законом України 
«Про стандартизацію» 
 Нормативними документами щодо стандартизації є: Державні стандарти 
України (до них прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також 
державні класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації; галузеві 
стандарти: стандарти підприємств; кодекс усталеної практики; технічні умови).  
 Державні стандарти України та правила їх використання на території 
України встановлює Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів, що діє на основі Положення, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України у 2015 році.  
 Для здійснення державного нагляду державні інспектори компетентного 
органу мають право:  
 вільного доступу у виробничій службові приміщення; 
 одержання необхідних відомостей і матеріалів; 
 добору зразків продукції для перевірку на ї відповідність стандартам, 

нормам і правилам; 
 забороняти випуск, збереження, транспортування, використання 

(експлуатацію); 
 реалізацію продукції, у тому числі імпортної, з порушеннями стандартів, 

норм і правил; 
 забороняти випуск і реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій 

сертифікації, але яка її не пройшла у встановлений термін;  
 давати обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень 

стандартів, норм і правил; 
 складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері 

стандартизації, метрології, якості продукції; 
 направляти матеріали в органи прокуратури для рішення питань про 

залучення до кримінальної відповідальності осіб, винних у порушенні 
стандартів, норм і правил тощо. 

 Важливою є діяльність з питань визначення та заснування правил з метою 
впорядкування діяльності в певній галузі - стандартизація. Результати 
стандартизації знаходять відображення в спеціальній нормативно-технічні 
документації. Основними її видами є стандарти і технічні умови -документи, що 
містять обов'язкові для виробників норми якості виробу і засоби їх досягнення 
Застосовувана на підприємствах нормативно технічна документація охоплює 
певні категорії стандартів: міжнародні стандарти ISO серії 9000, державні 
стандарти України, галузеві стандарти, стандарти науково-технічних та 

інженерних товариств, технічні умови, стандарти підприємств. Найбільш 
жорсткі вимоги щодо якості містяться у міжнародних стандартах, які 
розробляються Міжнародною організацію стандартизації - ISO і 
використовуються для сертифікації виробів, що експортуються в інші країни і 
реалізуються на світовому ринку. 
 Важливим заходом, що підвищує технічний рівень і якість, є введення 
системи сертифікації продукції.  
 Сертифікація відповідності (відповідно до визначення Міжнародної 
організації зі стандартизації) є дією, що засвідчує за допомогою сертифіката 
відповідності або знак відповідності, що виріб або послуга відповідає певному 
стандарту або іншому нормативно-технічному документу. В Україні з 1 січня 
2018 року скасовується обов’язкова сертифікація продукції, що виконувалась 
відповідно до Декрету (та власне втратив чинність сам Декрет). Це означає, що з 
указаної дати вся продукція, яка наразі сертифікується та входить до Переліку 
продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому 
Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 1 лютого 2005 року № 28, не підлягатиме обов’язковій 
сертифікації. Для деяких видів продукції діє міжнародна система сертифікації, в 
якій беруть участь окремі країни чи фірми. 
 На початку 1993 р. Україна стала членом ISO (International Organization For 
Standartization та міжнародної електротехнічної комісії — IEC. Це дає їй право 
нарівні з 90 іншими країнами світу брати участь у діяльності більш ніж 1000 
міжнародних робочих органів технічних комітетів стандартизації і сертифікації 
та використовувати понад 12000 міжнародних стандартів. 
 ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) – це всесвітня федерація 
національних органів стандартизації (комітетів-членiв ISO). Міжнародні 
стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-
член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено 
технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. 
 Однією з основних задач будь-якої держави є захист прав споживачів. 
Законодавство про захист прав споживачів від товарів, робіт, послуг неналежної 
якості являє собою комплексне законодавство, що включає нормативні акти і 
окремі правові норми не тільки господарського але й інших галузей права. Воно 
базується на Законі України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. 
у редакції від 1 грудня 2005 р. Саме цей Закон дає нам визначення належності 
якості товару, роботи або послуги - це властивість продукції, яка відповідає 
вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно правових актах 
і нормативних документах, та умовам договору і споживачем. 
 У випадку придбання товару неналежної якості споживач має право за 
своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 
 безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їхнє 

виправлення споживачем або третьою особою; 
 заміни на аналогічний товар належної якості; 
 відповідного зменшення його купівельної ціни; 
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 заміни на такий самий товар іншої моделі відповідним перерахунком 
купівельної ціни; 

 розірвання договору і відшкодування заподіяних збитків. 
 При наявності товару, вимога споживача про його заміну підлягає 
негайному задоволенню, а при необхідності перевірки якості — протягом 14 днів 
або за домовленістю сторін. Вимоги споживача про безоплатне усунення 
недоліки повинні бути задоволені протягом 14 днів або за домовленістю сторін в 
іншій термін. За кожний день затримки виконання вимог споживачеві 
виплачується неустойка в розмірі 1% вартості товару. 
 25 січня 1995 р. Верховна Рада України затвердила Положення про 
порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, 
громадського харчування і послуг, що систематично реалізують недоброякісні 
товари, порушують правила торгівлі і надання послуг, умови збереження і 
транспортування товарів; Положення про порядок вилучення неякісних товарів, 
документів і інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів; 
Положення про порядок припинення (заборони) господарюючими суб’єктами 
відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і 
надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів, які 
захищають права споживачів на якість товарів, робіт, послуг, національні ринок 
країни несумлінних виробників і продавців. 
 Отже, можна стверджувати, що в Україні функціонує власна система 
стандартизації та сертифікації, що діє та розвивається згідно з міжнародними 
стандартами сертифікації якості товарів. Одним із ефективних засобів 
підвищення якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу є стандартизація. 
 В умовах сьогодення залишається актуальним питання перегляду великої 
кількості чинних в Україні державних стандартів колишнього СРСР та 
застосування замість них міжнародних. Так, вітчизняні суб'єкти господарювання 
продовжують використовувати близько 16 тис. ГОСТів i до 30 тис. галузевих 
нормативних документів колишнього СРСР, затверджених до 1992 р. Ці 
нормативні документи значною мірою містять технічні характеристики, які не 
відповідають сучасному науково-технічному рівню. Недостатньо оновлює фонд 
стандартів колишнього СРСР Міждержавна рада зі стандартизації метрології та 
сертифікації (МДР): 100-250 документів щорічно. З них лише 20-50 ГОСТів 
гармонізовано з міжнародним чи європейськими нормами. 
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БЛАГО І ПРАВО ЯК ОБ’ЄКТИ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН  
ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 
Цивільний кодекс України [1] (далі – ЦК України) присвячує об’єктам 

цивільних прав Розділ ІІІ. Зокрема, у ст.177 ЦК України перераховані види 
об’єктів цивільних прав, які розуміються як відповідні блага, серед яких 
присутні речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, 

результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Фактично поняття 
«об’єкт» у своєму загальному значенні має конкретизацію у категоріях «майнові 
блага» і «особисті немайнові блага». Міститься також вказівка на «майнові 
права», які є об’єктами цивільних прав, але не згадуються «немайнові права», 
або «особисті немайнові права». Для прикладу, ЦК Республіки Казахстан [2] 
(далі - ЦК РК), в якому у загальному понятті «об’єкт» розрізняють «майнові» та 
«особисті немайнові» блага, а також права, які розшифровується у п.2 ст.115 ЦК 
РК як майнові і у п.3 ст.115 ЦК РК особисті немайнові права і блага. 

Між тим, звернувшись до тексту статей 269 і 270 ЦК України, в яких 
закріплено поняття особистого немайнового прав і види особистих немайнових 
прав, ми не зустрічаємо жодного посилання на блага, мова йде про права. Так, 
згідно ст.269 ЦК України особисті немайнові права належать кожній фізичній 
особі від народження або за законом (ч.1); особисті немайнові права фізичної 
особи не мають економічного змісту (ч.2); особисті немайнові права тісно 
пов’язані з фізичною особою; фізична особа не може відмовитися від особистих 
немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав (ч.3); особистими 
немайновими правами фізична особа володіє довічно (ч.4), а у відповідності із 
ст.270 ЦК України відповідно до Конституції України фізична особа має право 
на життя, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на 
недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та 
честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця 
проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості (ч.1); цим кодексом та іншим законом 
можуть бути передбачені й інші особисті немайнові права фізичної особи (ч.2); 
перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, цим 
Кодексом та іншим законом, не є вичерпним (ч.3). Отже, предметна 
розшифровка зазначених статей дає уявлення про особисті немайнові права, а не 
блага, аналогічно ст.270 ЦК України, яка названа «Види особистих немайнових 
прав» взагалі не згадує про блага. Таким чином, існує різниця між 
формулюваннями об’єктів цивільних прав у Книзі першій безпосередньо через 
перерахування благ і об’єктами немайнових прав, які подаються у Книзі другій у 
вигляді переліку прав на блага. 

На нашу думку, вітчизняний законодавець, перераховуючи об’єкти 
особистих немайнових прав необґрунтовано додає до позначення об’єктів слово 
«право», оскільки така вказівка фактично позначає другий елемент 
правовідношення. З точки зору теорії приватного права, право може слугувати 
об’єктом лише у разі, коли воно може бути передано. Виникає помилка при якій 
будь – яке особисте немайнове благо вважається таким, що тісно пов’язане з 
правом і може бути передано. Заслуговує на увагу позиція авторів, які вважають, 
що «…поняттям, яке об’єднує об’єкта суб’єктивного цивільного права є ті 
властивості і якості предмета (блага), які в межах правовідношення бажає 
отримати особа, яка усвідомлює себе володільцем суб’єктивного цивільного 
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 заміни на такий самий товар іншої моделі відповідним перерахунком 
купівельної ціни; 

 розірвання договору і відшкодування заподіяних збитків. 
 При наявності товару, вимога споживача про його заміну підлягає 
негайному задоволенню, а при необхідності перевірки якості — протягом 14 днів 
або за домовленістю сторін. Вимоги споживача про безоплатне усунення 
недоліки повинні бути задоволені протягом 14 днів або за домовленістю сторін в 
іншій термін. За кожний день затримки виконання вимог споживачеві 
виплачується неустойка в розмірі 1% вартості товару. 
 25 січня 1995 р. Верховна Рада України затвердила Положення про 
порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, 
громадського харчування і послуг, що систематично реалізують недоброякісні 
товари, порушують правила торгівлі і надання послуг, умови збереження і 
транспортування товарів; Положення про порядок вилучення неякісних товарів, 
документів і інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів; 
Положення про порядок припинення (заборони) господарюючими суб’єктами 
відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і 
надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів, які 
захищають права споживачів на якість товарів, робіт, послуг, національні ринок 
країни несумлінних виробників і продавців. 
 Отже, можна стверджувати, що в Україні функціонує власна система 
стандартизації та сертифікації, що діє та розвивається згідно з міжнародними 
стандартами сертифікації якості товарів. Одним із ефективних засобів 
підвищення якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу є стандартизація. 
 В умовах сьогодення залишається актуальним питання перегляду великої 
кількості чинних в Україні державних стандартів колишнього СРСР та 
застосування замість них міжнародних. Так, вітчизняні суб'єкти господарювання 
продовжують використовувати близько 16 тис. ГОСТів i до 30 тис. галузевих 
нормативних документів колишнього СРСР, затверджених до 1992 р. Ці 
нормативні документи значною мірою містять технічні характеристики, які не 
відповідають сучасному науково-технічному рівню. Недостатньо оновлює фонд 
стандартів колишнього СРСР Міждержавна рада зі стандартизації метрології та 
сертифікації (МДР): 100-250 документів щорічно. З них лише 20-50 ГОСТів 
гармонізовано з міжнародним чи європейськими нормами. 
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ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 
Цивільний кодекс України [1] (далі – ЦК України) присвячує об’єктам 

цивільних прав Розділ ІІІ. Зокрема, у ст.177 ЦК України перераховані види 
об’єктів цивільних прав, які розуміються як відповідні блага, серед яких 
присутні речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, 

результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Фактично поняття 
«об’єкт» у своєму загальному значенні має конкретизацію у категоріях «майнові 
блага» і «особисті немайнові блага». Міститься також вказівка на «майнові 
права», які є об’єктами цивільних прав, але не згадуються «немайнові права», 
або «особисті немайнові права». Для прикладу, ЦК Республіки Казахстан [2] 
(далі - ЦК РК), в якому у загальному понятті «об’єкт» розрізняють «майнові» та 
«особисті немайнові» блага, а також права, які розшифровується у п.2 ст.115 ЦК 
РК як майнові і у п.3 ст.115 ЦК РК особисті немайнові права і блага. 

Між тим, звернувшись до тексту статей 269 і 270 ЦК України, в яких 
закріплено поняття особистого немайнового прав і види особистих немайнових 
прав, ми не зустрічаємо жодного посилання на блага, мова йде про права. Так, 
згідно ст.269 ЦК України особисті немайнові права належать кожній фізичній 
особі від народження або за законом (ч.1); особисті немайнові права фізичної 
особи не мають економічного змісту (ч.2); особисті немайнові права тісно 
пов’язані з фізичною особою; фізична особа не може відмовитися від особистих 
немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав (ч.3); особистими 
немайновими правами фізична особа володіє довічно (ч.4), а у відповідності із 
ст.270 ЦК України відповідно до Конституції України фізична особа має право 
на життя, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на 
недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та 
честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця 
проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості (ч.1); цим кодексом та іншим законом 
можуть бути передбачені й інші особисті немайнові права фізичної особи (ч.2); 
перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, цим 
Кодексом та іншим законом, не є вичерпним (ч.3). Отже, предметна 
розшифровка зазначених статей дає уявлення про особисті немайнові права, а не 
блага, аналогічно ст.270 ЦК України, яка названа «Види особистих немайнових 
прав» взагалі не згадує про блага. Таким чином, існує різниця між 
формулюваннями об’єктів цивільних прав у Книзі першій безпосередньо через 
перерахування благ і об’єктами немайнових прав, які подаються у Книзі другій у 
вигляді переліку прав на блага. 

На нашу думку, вітчизняний законодавець, перераховуючи об’єкти 
особистих немайнових прав необґрунтовано додає до позначення об’єктів слово 
«право», оскільки така вказівка фактично позначає другий елемент 
правовідношення. З точки зору теорії приватного права, право може слугувати 
об’єктом лише у разі, коли воно може бути передано. Виникає помилка при якій 
будь – яке особисте немайнове благо вважається таким, що тісно пов’язане з 
правом і може бути передано. Заслуговує на увагу позиція авторів, які вважають, 
що «…поняттям, яке об’єднує об’єкта суб’єктивного цивільного права є ті 
властивості і якості предмета (блага), які в межах правовідношення бажає 
отримати особа, яка усвідомлює себе володільцем суб’єктивного цивільного 
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права…конкретні індивідуальні особливості такого блага визначає суб’єкт, який 
мотивує свій інтерес» [3, с.42]. Між тим, слід пам’ятати, що у своєму, так би 
мовити, первісному стані особисте немайнове благо набувається, але не 
передається, оскільки тісно, нерозривно пов’язане з особою – його носієм. Звідси 
виникає проблема із з’ясуванням питання, чи можна передати особисте 
немайнове право. І перша відповідь, яка приходить із аналізу змісту вище 
наведених статей ЦК України – це те, що так само як особисте немайнове благо 
не може передаватися і особисте немайнове право. Сьогодні це питання 
залишається дискусійним. Не можна не помітити, що суб’єкт особистих 
немайнових правовідносин в якості мети, якої бажає досягти, визначає для себе 
те чи інше благо. Саме на благо, на його досягнення чи отримання спрямовані 
усі його правові зусилля, і ця мета реалізується і здійснюється завдяки праву, 
яким вже володіє його носій - суб’єкт. Право, таким чином, є умовою для 
досягнення самого блага. 

В зарубіжних джерелах з проблем визначення і розуміння об’єктів 
цивільних прав можна зустріти таке пояснення наведених вище особливостей 
особистих немайнових благ і прав: «…оскільки вони не можуть передаватися і є 
невідчужуваними, то, навіть будучи названими  правами, вони не можуть в 
якості таких, перейти до інших суб’єктів, і інші суб’єкти не можуть ними 
володіти. Саме тому особисті немайнові блага виступають в якості об’єктів лише 
тих правовідносин, у межах яких вони виникли. Права на такі блага не можуть 
бути відділені від благ як таких. Тут не має бути проблеми «право на права». И 
самі властивості і якість життя, здоров’я, сімейної таємниці, авторства і інших 
особистих немайнових прав і благ не можуть оцінюватися ніким, крім того, кому 
вони належать. Саме ці блага є об’єктами, які знаходяться поза 
правовідношеннями, але нерозривно пов’язані із правовідносинами 
суб’єктивними правами володільців благ» [3, с.42]. 

Пропонується, виходячи із вищезазначеного, уточнити у межах ст.177 ЦК 
України, що об’єктами цивільних прав можуть бути не лише майнові права, але і 
немайнові права, а у Книзі другій передбачити окрему статтю, в якій будуть 
перераховані види об’єктів особистих немайнових прав – такі як життя, здоров’я 
та ін. 

Література: 
1. Цивільний кодекс України. Закон від 16.03.2003р. № 435. ІУ // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40. 44, ст.356; 
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным 

Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и 
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ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

Дослідження права із застосуванням категорії механізм правового 
регулювання суспільних відносин дозволяє комплексно підійти до розуміння 
правової норми, її впливу на здійснення суб’єктивного права, можливість 
реалізації певної поведінки, а також наслідків публічного впливу на особу. 
Кожна стадія чи елемент цього механізму може бути пов’язаний з різними 
нормативно-правовими актами, які у своїй сукупності можуть застосовуватися 
до цивільних відносин. 

А. В. Коструба розглядає механізм правового регулювання у широкому та 
вузькому значеннях. Так, у вузькому розумінні вчений представляє його як 
сукупність елементів, які з врахуванням правового статусу учасників цивільного 
обороту в сукупності забезпечують досягнення мети правового регулювання – 
належну дію відповідних правових моделей і настання правових наслідків (суто 
інструментальний або механістичний характер – тобто сукупність юридичних 
фактів, норм права, правовідносин та актів правореалізації); у широкому – крім 
названих елементів доповнює правосвідомістю, правовими цінностями, 
правовими ідеалами та стимулами [3, с. 307–308]. 

С. І. Аскназій ще 70 років тому наголосив, що правові дисципліни мають 
за мету пізнати позитивне право, а також вирішити питання щодо шляхів 
правового впливу на поведінку осіб та стимулювання з точки зору системи їх 
діяльності [1, с. 13]. Разом з тим вчений наголосив на потребі наукового пізнання 
необхідності існування правових інститутів, з’ясування їх виникнення та 
причинності [1, с. 6]. Зважаючи на порядок побудови правової системи України, 
вихідними елементами наукового пізнання слугують конституційні цінності, 
зокрема принцип верховенства права, який пронизує увесь правопорядок, а 
також встановлені Конституцією України права та свободи людини на 
громадянина (у взаємозв’язку зі статтями 3 та 157). 

Модель цивільних відносин, яка формується на стадії правової 
регламентації, у своєю ідеалі має встановлювати суб’єктивні права та обов’язки 
учасників відносин щодо об’єкту цих відносин. При цьому для законодавця 
виникає досить складна задача: визначити обсяг цивільних прав, встановлений 
законом (ст. 26 ЦК України), та вказати межі здійснення цивільних прав (ст. 13 
ЦК України), що в цілому має збалансувати державний вплив із 
диспозитивність, автономією та вільним волевиявленням. 

Як результат, царина публічної сфери (де за взірець ставиться 
правопорядок) розкривається на стадії правового застосування, однак й вона 
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права…конкретні індивідуальні особливості такого блага визначає суб’єкт, який 
мотивує свій інтерес» [3, с.42]. Між тим, слід пам’ятати, що у своєму, так би 
мовити, первісному стані особисте немайнове благо набувається, але не 
передається, оскільки тісно, нерозривно пов’язане з особою – його носієм. Звідси 
виникає проблема із з’ясуванням питання, чи можна передати особисте 
немайнове право. І перша відповідь, яка приходить із аналізу змісту вище 
наведених статей ЦК України – це те, що так само як особисте немайнове благо 
не може передаватися і особисте немайнове право. Сьогодні це питання 
залишається дискусійним. Не можна не помітити, що суб’єкт особистих 
немайнових правовідносин в якості мети, якої бажає досягти, визначає для себе 
те чи інше благо. Саме на благо, на його досягнення чи отримання спрямовані 
усі його правові зусилля, і ця мета реалізується і здійснюється завдяки праву, 
яким вже володіє його носій - суб’єкт. Право, таким чином, є умовою для 
досягнення самого блага. 

В зарубіжних джерелах з проблем визначення і розуміння об’єктів 
цивільних прав можна зустріти таке пояснення наведених вище особливостей 
особистих немайнових благ і прав: «…оскільки вони не можуть передаватися і є 
невідчужуваними, то, навіть будучи названими  правами, вони не можуть в 
якості таких, перейти до інших суб’єктів, і інші суб’єкти не можуть ними 
володіти. Саме тому особисті немайнові блага виступають в якості об’єктів лише 
тих правовідносин, у межах яких вони виникли. Права на такі блага не можуть 
бути відділені від благ як таких. Тут не має бути проблеми «право на права». И 
самі властивості і якість життя, здоров’я, сімейної таємниці, авторства і інших 
особистих немайнових прав і благ не можуть оцінюватися ніким, крім того, кому 
вони належать. Саме ці блага є об’єктами, які знаходяться поза 
правовідношеннями, але нерозривно пов’язані із правовідносинами 
суб’єктивними правами володільців благ» [3, с.42]. 

Пропонується, виходячи із вищезазначеного, уточнити у межах ст.177 ЦК 
України, що об’єктами цивільних прав можуть бути не лише майнові права, але і 
немайнові права, а у Книзі другій передбачити окрему статтю, в якій будуть 
перераховані види об’єктів особистих немайнових прав – такі як життя, здоров’я 
та ін. 
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ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

Дослідження права із застосуванням категорії механізм правового 
регулювання суспільних відносин дозволяє комплексно підійти до розуміння 
правової норми, її впливу на здійснення суб’єктивного права, можливість 
реалізації певної поведінки, а також наслідків публічного впливу на особу. 
Кожна стадія чи елемент цього механізму може бути пов’язаний з різними 
нормативно-правовими актами, які у своїй сукупності можуть застосовуватися 
до цивільних відносин. 

А. В. Коструба розглядає механізм правового регулювання у широкому та 
вузькому значеннях. Так, у вузькому розумінні вчений представляє його як 
сукупність елементів, які з врахуванням правового статусу учасників цивільного 
обороту в сукупності забезпечують досягнення мети правового регулювання – 
належну дію відповідних правових моделей і настання правових наслідків (суто 
інструментальний або механістичний характер – тобто сукупність юридичних 
фактів, норм права, правовідносин та актів правореалізації); у широкому – крім 
названих елементів доповнює правосвідомістю, правовими цінностями, 
правовими ідеалами та стимулами [3, с. 307–308]. 

С. І. Аскназій ще 70 років тому наголосив, що правові дисципліни мають 
за мету пізнати позитивне право, а також вирішити питання щодо шляхів 
правового впливу на поведінку осіб та стимулювання з точки зору системи їх 
діяльності [1, с. 13]. Разом з тим вчений наголосив на потребі наукового пізнання 
необхідності існування правових інститутів, з’ясування їх виникнення та 
причинності [1, с. 6]. Зважаючи на порядок побудови правової системи України, 
вихідними елементами наукового пізнання слугують конституційні цінності, 
зокрема принцип верховенства права, який пронизує увесь правопорядок, а 
також встановлені Конституцією України права та свободи людини на 
громадянина (у взаємозв’язку зі статтями 3 та 157). 

Модель цивільних відносин, яка формується на стадії правової 
регламентації, у своєю ідеалі має встановлювати суб’єктивні права та обов’язки 
учасників відносин щодо об’єкту цих відносин. При цьому для законодавця 
виникає досить складна задача: визначити обсяг цивільних прав, встановлений 
законом (ст. 26 ЦК України), та вказати межі здійснення цивільних прав (ст. 13 
ЦК України), що в цілому має збалансувати державний вплив із 
диспозитивність, автономією та вільним волевиявленням. 

Як результат, царина публічної сфери (де за взірець ставиться 
правопорядок) розкривається на стадії правового застосування, однак й вона 
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обмежується не лише законом (в контексті ст. 19 Конституції України), а й 
необхідністю забезпечити стадію правової реалізації – суто приватну складову – 
де особа вчиняючи правочин має можливість здійснити свої права та виконати 
обов’язки, що підкріплюється можливістю захисту прав та інтересів; натомість 
неправомірні дії спричиняють інший наслідок – відповідальність, яка залежно 
від характеру взагалі може вийти за межі цивільно-правового регулювання. Саме 
тому конституційні права та принцип верховенства права мають 
використовуватися як індикатори стабільності механізму правового 
регулювання. 

Конституційні права та свободи людини та громадянина мають 
встановлений Основним Законом України обсяг. У свою чергу розуміння 
верховенства права викладено та розвивається через науково-практичне 
узагальнення (зокрема, Доповідь Європейської комісії «За демократію через 
право» (Венеційська комісія) № 512/2009 [5] (далі – Доповідь 512), а також юридичні 
позиції Конституційного Суду України. 

Так, верховенство права включає такі вісім «інгредієнтів»: 1) доступність 
закону (закон має бути зрозумілим, чітким та передбачуваним); 2) питання 
юридичних прав мають бути вирішені нормами права, а не на основі дискреції; 
3) рівність перед законом; 4) правомірний, справедливий та розумний спосіб 
здійснення влади; 5) права людини мають бути захищені; 6) мають бути 
забезпечені засоби для розв’язання спорів без надмірних матеріальних витрат чи 
надмірної тривалості; 7) суд має бути справедливим; 8) дотримання державою 
міжнародно-правових обов’язків, так і тих, що обумовлені національним правом 
(п. 37 Доповіді 512). 

Ці інгредієнти верховенства права мають безпосередній зв’язок з 
елементами та стадіями механізму правового регулювання, що ілюструється 
наступним. 

Доступність закону взаємопов’язана з правовою регламентацією 
цивільних відносин. Головним чином йдеться про практичну реалізацію ст. 4 ЦК 
України (акти цивільного законодавства) та застосування відносин ієрархічності 
кодифікованого акту та законів, що не завжди виконується як законодавцем, так 
і судовою практикою [4, с. 45–46]. Іншим аспектом є можливість та необхідність 
регулювання цивільних відносин підзаконними актами, особливо заважаючи на 
перелік предметів правового регулювання встановленого законами (ст. 92 
Конституції України) та уникнення можливих дискреційних повноважень 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Як результат, у цивільних 
відносинах вплив публічних органів доцільний на стадії правового застосування, 
де за допомогою такого елемента як правовий акт (у широкому розумінні) 
здійснюється забезпечення суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, їх 
юридичний захист або здійснення правосуддя. 

Верховенство права є беззаперечним орієнтиром належного правового 
порядку у демократичній та правовій державі. Саме тому суддя, здійснюючи 
правосуддя, керується цим принципом (ч. 1 ст. 129 Конституції України), що 
знайшло своє відображення у ряді статей цивільного процесуального закону: 

засади (принципи) цивільного судочинства (п. 1 ч. 3 ст. 2), яким керується суд (ч. 
1 ст. 10), що є підґрунтям судового рішення (ч. 1 ст. 263). 

На цій стадії виникає необхідність у взаємозв’язку конституційної 
юрисдикції з цивільним процесом, адже розглядаючи цивільний спір може 
скластися ситуація невідповідності (неузгодженості) елементів механізму 
правового регулювання, наслідком чого є застосування норм Конституції 
України та ініціювання подання до Конституційного Суду України. 
І. Е. Берестова цілком слушно вказує на початкову стадію цього взаємозв’язку з 
необхідністю пошуку простих та ефективних способів захисту прав і свобод 
людини і громадянина [2, с. 430]. 

В цьому аспекті слід звернутися не лише до повноважень Конституційного 
Суду України (ст. 147, 150 Конституції України), а й до вимог до його рішень 
(ст. 89 Закону України «Про Конституційний Суд України). Так, якщо «Суд, 
розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його 
положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, 
що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, 
що не відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у 
резолютивній частині рішення» (ч. 3). Вважаємо, що це повноваження досить 
складно застосовувати зважаючи на певний прояв «втручання» у діяльність 
судової системи, однак вже сьогодні існує практика «ігнорування» не лише 
юридичних позицій, а й власне резолютивної частини рішень (що стосується 
строків втрати чинності). 

Підводячи підсумок, пропонуємо розглядати рішення Конституційного 
Суду України у механізмі правового регулювання цивільних відносин як 
окремий самостійний елемент, який змінює правову регламентацію, здійснює 
захист та відновлення прав осіб, а також впливає на правове застосування. Саме 
тому до рішення висуваються особливі вимоги, зокрема щодо обґрунтованості та 
взаємопов’язаності з конкретним положенням Конституції України. Окремого 
дослідження вимагають питання реалізації поновлених прав, відшкодування 
шкоди, а також проблеми правомірних очікувань. 
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обмежується не лише законом (в контексті ст. 19 Конституції України), а й 
необхідністю забезпечити стадію правової реалізації – суто приватну складову – 
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обов’язки, що підкріплюється можливістю захисту прав та інтересів; натомість 
неправомірні дії спричиняють інший наслідок – відповідальність, яка залежно 
від характеру взагалі може вийти за межі цивільно-правового регулювання. Саме 
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регулювання. 
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узагальнення (зокрема, Доповідь Європейської комісії «За демократію через 
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міжнародно-правових обов’язків, так і тих, що обумовлені національним правом 
(п. 37 Доповіді 512). 
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ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 
В УКРАЇНІ І В ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ 

 
 В Україні учасниками цивільного обігу є юридичні особи публічного 

права. Конструкція «юридичної особи публічного права» була закріплена в 
Цивільному Кодексі України 2003 року. Факторами які вплинули на закріплення 
даної класифікації юридичних осіб була необхідність реформування державного 
сектору економіки, встановлення юридичної рівності учасників майнових 
відносин. Крім цього, ставилася мета визначити правовий статус суб’єктів 
публічного права, зокрема, держави, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств.  

В науці цивільного права відсутні теоретичні розробки концепції 
«юридичної особи публічного права». Більшість вчених виступають проти 
закріплення даної класифікації на рівні законодавства. Так, зокрема в Росії, 
Казахстані відмовилися від вказаного поділу юридичних осіб на юридичні особи 
приватного права і юридичних осіб публічного права. Разом з тим, внаслідок 
закріплення на рівні законодавства вказаної конструкції в Україні на сьогодні 
виникають правові проблеми визначення правоздатності юридичних осіб 
публічного права як учасників цивільних правовідносин, їх видів, майнової 
самостійності, цивільно-правової відповідальності за своїми зобов’язаннями.  

 Термін «юридична особа публічного права» виник біля 200 років у Франції 
при побудові адміністративної держави. Поступово з кінця XIX століття 
вказаний термін починає застосовуватися у багатьох країнах Європи, а вже у 
1990 році закріплюється в Цивільному Кодексі Німеччини. В доктрині 
німецького права юридичними особами публічного права є юридичні особи, які 
створені в силу закону або адміністративного акту в якості виконавців задач 
публічного характеру [1]. З даного поняття можна виділити два критерія 
розмежування юридичних осіб публічного і приватного права. Перший критерій: 
порядок створення юридичної особи публічного права (розпорядчий), а 
юридична особа приватного права створюється в нормативно-явочному порядку, 
другий критерій: мета функціонування юридичної особи публічного права – 
виконання публічних завдань, а юридична особа приватного права створюється 
для задоволення приватних інтересів. 

В західних країнах, зокрема в Німеччині правове положення юридичних 
осіб публічного права визначається на рівні публічного права або права окремих 
держав (земель). До видів юридичних осіб публічного права відносять такі: 
юридичних осіб, які володіють публічною владою на певній території – 
федерація, федеральні землі, громади, державні університети, професійні 
об’єднання (палати адвокатів, торгово-промислові палати), федеральне радіо, 

установи публічного права: земельні радіостанції, ощадні каси, фонди 
публічного права. Юридичні особи публічного права здійснюють діяльність з 
метою слугування державним і суспільним інтересам [2].  

У Франції до юридичних осіб публічного права відносять публічну 
установу. Публічна установа характеризується такими ознаками: 1) має загальні 
ознаки юридичної особи, 2) є юридичною особою публічного права, 3) здійснює 
управління публічною службою. Аналіз законодавства західних країн свідчить 
про те, що термін «юридична особа публічного права» застосовується до 
широкого кола різних суб’єктів і відсутні чіткі критерії розмежування між 
юридичними особами публічного права і юридичними особами приватного 
права. До основних ознак юридичної особи публічного права в західних країнах 
можна віднести такі: 1) засновуються суб’єктами публічного права, 2) 
створюються в розпорядчому порядку, 3) діють з метою виконання публічних 
завдань, 4) мають владні повноваження і можливість видавати нормативні акти. 

Поняття «юридична особа публічного права» закріплюється і в 
законодавстві колишніх радянських республік, наприклад, в Цивільних Кодексах 
Грузії, Азербайджану, Молдови, країн Балтії. Так, згідно зі ст. 1509 ЦК Грузії до 
юридичних осіб публічного права відносяться: держава, місцеве 
самоврядування, крім цього, в Грузії діє спеціальний закон «Про юридичних осіб 
публічного права», у відповідності з яким юридична особа може бути створена 
на підставі закону, указу Президента країни, адміністративного акту органу 
державного управління в прямо встановлених законом випадках. Юридична 
особа може здійснювати підприємницьку діяльність але тільки у формі 
додаткової діяльності. Юридичні особи в Грузії можуть діяти на підставі 
членства, тобто мати корпоративний устрій. Конкретно визначеного переліку 
юридичних осіб публічного права в Грузії не встановлено [3]. 

 В Цивільному Кодексі Азербайджанської Республіки закріплено поділ 
юридичних осіб на види, серед яких виокремлюються юридичні особи, які 
здійснюють діяльність державного або суспільного значення, тобто юридичні 
особи публічного права. Юридична особа публічного права може створюватися 
державою, органом муніципалітету, набувати правоздатність з моменту 
державної реєстрації, яка має цільовий характер, діє на підставі статуту, до 
вказаних юридичних осіб не може бути застосована процедура банкрутства. 
Майно юридичної особи публічного права може бути сформовано шляхом 
внесення в статутний фонд, який створюється за рахунок майна, яке передається 
засновниками, за рахунок коштів, які виділяються з державного або місцевого 
бюджетів, пожертвувань, грантів і інших джерел. Держава, муніципалітети в 
Азербайджані є юридичними особами, але не відносяться до юридичних осіб 
публічного права [4].  

Проаналізувавши правове положення юридичних осіб публічного права в 
країнах СНГ, можна виокремити загальні ознаки юридичних осіб публічного 
права за законодавством країн СНГ: 1) такі юридичні особи створюються в 
розпорядчому порядку, 2) вони мають цільову правоздатність – реалізують 
державні і суспільні інтереси. В сучасному праві серед вчених немає єдиної 
думки з приводу ефективності і корисності конструкції юридичної особи 
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ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 
В УКРАЇНІ І В ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ 

 
 В Україні учасниками цивільного обігу є юридичні особи публічного 

права. Конструкція «юридичної особи публічного права» була закріплена в 
Цивільному Кодексі України 2003 року. Факторами які вплинули на закріплення 
даної класифікації юридичних осіб була необхідність реформування державного 
сектору економіки, встановлення юридичної рівності учасників майнових 
відносин. Крім цього, ставилася мета визначити правовий статус суб’єктів 
публічного права, зокрема, держави, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств.  

В науці цивільного права відсутні теоретичні розробки концепції 
«юридичної особи публічного права». Більшість вчених виступають проти 
закріплення даної класифікації на рівні законодавства. Так, зокрема в Росії, 
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приватного права і юридичних осіб публічного права. Разом з тим, внаслідок 
закріплення на рівні законодавства вказаної конструкції в Україні на сьогодні 
виникають правові проблеми визначення правоздатності юридичних осіб 
публічного права як учасників цивільних правовідносин, їх видів, майнової 
самостійності, цивільно-правової відповідальності за своїми зобов’язаннями.  

 Термін «юридична особа публічного права» виник біля 200 років у Франції 
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німецького права юридичними особами публічного права є юридичні особи, які 
створені в силу закону або адміністративного акту в якості виконавців задач 
публічного характеру [1]. З даного поняття можна виділити два критерія 
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держав (земель). До видів юридичних осіб публічного права відносять такі: 
юридичних осіб, які володіють публічною владою на певній території – 
федерація, федеральні землі, громади, державні університети, професійні 
об’єднання (палати адвокатів, торгово-промислові палати), федеральне радіо, 

установи публічного права: земельні радіостанції, ощадні каси, фонди 
публічного права. Юридичні особи публічного права здійснюють діяльність з 
метою слугування державним і суспільним інтересам [2].  

У Франції до юридичних осіб публічного права відносять публічну 
установу. Публічна установа характеризується такими ознаками: 1) має загальні 
ознаки юридичної особи, 2) є юридичною особою публічного права, 3) здійснює 
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юридичними особами публічного права і юридичними особами приватного 
права. До основних ознак юридичної особи публічного права в західних країнах 
можна віднести такі: 1) засновуються суб’єктами публічного права, 2) 
створюються в розпорядчому порядку, 3) діють з метою виконання публічних 
завдань, 4) мають владні повноваження і можливість видавати нормативні акти. 

Поняття «юридична особа публічного права» закріплюється і в 
законодавстві колишніх радянських республік, наприклад, в Цивільних Кодексах 
Грузії, Азербайджану, Молдови, країн Балтії. Так, згідно зі ст. 1509 ЦК Грузії до 
юридичних осіб публічного права відносяться: держава, місцеве 
самоврядування, крім цього, в Грузії діє спеціальний закон «Про юридичних осіб 
публічного права», у відповідності з яким юридична особа може бути створена 
на підставі закону, указу Президента країни, адміністративного акту органу 
державного управління в прямо встановлених законом випадках. Юридична 
особа може здійснювати підприємницьку діяльність але тільки у формі 
додаткової діяльності. Юридичні особи в Грузії можуть діяти на підставі 
членства, тобто мати корпоративний устрій. Конкретно визначеного переліку 
юридичних осіб публічного права в Грузії не встановлено [3]. 

 В Цивільному Кодексі Азербайджанської Республіки закріплено поділ 
юридичних осіб на види, серед яких виокремлюються юридичні особи, які 
здійснюють діяльність державного або суспільного значення, тобто юридичні 
особи публічного права. Юридична особа публічного права може створюватися 
державою, органом муніципалітету, набувати правоздатність з моменту 
державної реєстрації, яка має цільовий характер, діє на підставі статуту, до 
вказаних юридичних осіб не може бути застосована процедура банкрутства. 
Майно юридичної особи публічного права може бути сформовано шляхом 
внесення в статутний фонд, який створюється за рахунок майна, яке передається 
засновниками, за рахунок коштів, які виділяються з державного або місцевого 
бюджетів, пожертвувань, грантів і інших джерел. Держава, муніципалітети в 
Азербайджані є юридичними особами, але не відносяться до юридичних осіб 
публічного права [4].  

Проаналізувавши правове положення юридичних осіб публічного права в 
країнах СНГ, можна виокремити загальні ознаки юридичних осіб публічного 
права за законодавством країн СНГ: 1) такі юридичні особи створюються в 
розпорядчому порядку, 2) вони мають цільову правоздатність – реалізують 
державні і суспільні інтереси. В сучасному праві серед вчених немає єдиної 
думки з приводу ефективності і корисності конструкції юридичної особи 
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публічного права. Є як прибічники закріплення поняття «юридична особа 
публічного права» в доктрині і в законодавстві, так і противники введення цієї 
конструкції. 

В доктрині права є декілька підходів до визначення правової природи 
юридичної особи. Так, наприклад, Кантор Н.Г. до основних елементів 
правоздатності юридичних осіб публічного права відносить поєднання в 
діяльності даної юридичної особи адміністративних і господарських функцій, 
наявність спеціальної правоздатності, неможливість  реалізації ними публічного 
інтересу з виключно комерційним характером діяльності [5]. В юридичній 
літературі дається визначення юридичної особи публічного права під якою 
розуміють організацію, яка створюється в якості юридичної особи державою 
шляхом прийняття публічно-правового акту, має правоздатність, наділена 
публічно-правовими правомочностями і майном [6]. 

 До особливих ознак юридичної особи публічного права відносять 
публічний характер цілей, наявність владних повноважень, особливий характер 
членства. Разом з тим, юридична особа публічного права створюється в 
розпорядчому порядку, як правило, суб’єктами публічного права, тому питання 
організації, сфери діяльності регулюються нормами публічного права. Тому 
більшість вчених приходять до висновку про те, що юридичні особи публічного 
права не є за своєю правовою природою юридичною особою. Законодавець лише 
урівнює вказаних суб’єктів з юридичними особами у випадках їх вступу до 
цивільного обороту [7].  

На наше переконання, юридичним особам публічного права притаманні всі 
ознаки юридичної особи: організаційна єдність, відокремлене майно, цивільно-
правова відповідальність, виступ в обігу від свого імені. Юридичні особи 
публічного права мають свою структуру органів, які здійснюють дієздатність 
вказаних суб’єктів. Останні здійснюють свою діяльність на підставі установчих 
документів, які приймаються засновником юридичної особи публічного права – 
суб’єктом публічного права (державою, органом місцевого самоврядування). 
Щодо ознаки майнової відокремленності, то як правило, юридичні особи 
публічного права не є власниками майна, яке їм належить. Вказане майно 
належить цим суб’єктам на обмежених речових правах: праві оперативного 
управління або праві повного господарського відання, крім цього, згідно зі ст. 
329 ЦК України, юридична особа публічного права може набувати право 
власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею на 
підставах, не заборонених законом.  

На сьогодні, вказані обмежені речові права: право оперативного управління 
та господарського відання вилучені з ЦК України. На думку Винар Л.В., слід 
запропонувати доповнити положення Цивільного Кодексу України двома 
реально існуючими правами на чуже майно: правом господарського відання та 
правом оперативного управління [8]. В літературі також зустрічаються 
пропозиції щодо передачі юридичним особам публічного права майна за 
договором управління (ст. 1029 ЦК), а також запропоновано закріпити за 
державними акціонерними компаніями як одним з різновидів юридичних осіб 

публічного права право володіння як речове право для визначення правового 
режиму майна, що не підлягає приватизації [9]. 

Щодо відповідальності юридичних осіб публічного права, то згідно зі ст. 96 
ЦК України: юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. 
Разом з тим, специфікою відповідальності юридичних осіб публічного права є 
субсидіарна відповідальність суб’єкта публічного права за діяльність створеної 
ним юридичної особи публічного права. Так, зокрема, казенне підприємство, яке 
є різновидом юридичної особи публічного права, відповідає за своїми 
зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі 
недостатності зазначених коштів держава, в особі органу, до сфери управління 
якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями казенного підприємства ( ч. 7 ст. 77 ГК України). 

 У цивільному обігу юридичні особи публічного права як учасники 
цивільних відносин виступають на рівні з іншими учасниками обігу. Таким 
чином, юридичним особам публічного права притаманні як загальні ознаки 
юридичної особи, так і особливі, такі як створення в розпорядчому порядку 
суб’єктом публічного права, діяльність вказаних суб’єктів спрямована на 
задоволення державного чи суспільного інтересу. На підставі вищевикладеного, 
можна сформулювати поняття юридичної особи публічного права, під якою 
розуміють організацію, яка створюється суб’єктом публічного права, діє на 
підставі розпорядчого акту, має цільову правоздатність, майно для реалізації 
державних або суспільних функцій. 
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публічного права. Є як прибічники закріплення поняття «юридична особа 
публічного права» в доктрині і в законодавстві, так і противники введення цієї 
конструкції. 

В доктрині права є декілька підходів до визначення правової природи 
юридичної особи. Так, наприклад, Кантор Н.Г. до основних елементів 
правоздатності юридичних осіб публічного права відносить поєднання в 
діяльності даної юридичної особи адміністративних і господарських функцій, 
наявність спеціальної правоздатності, неможливість  реалізації ними публічного 
інтересу з виключно комерційним характером діяльності [5]. В юридичній 
літературі дається визначення юридичної особи публічного права під якою 
розуміють організацію, яка створюється в якості юридичної особи державою 
шляхом прийняття публічно-правового акту, має правоздатність, наділена 
публічно-правовими правомочностями і майном [6]. 

 До особливих ознак юридичної особи публічного права відносять 
публічний характер цілей, наявність владних повноважень, особливий характер 
членства. Разом з тим, юридична особа публічного права створюється в 
розпорядчому порядку, як правило, суб’єктами публічного права, тому питання 
організації, сфери діяльності регулюються нормами публічного права. Тому 
більшість вчених приходять до висновку про те, що юридичні особи публічного 
права не є за своєю правовою природою юридичною особою. Законодавець лише 
урівнює вказаних суб’єктів з юридичними особами у випадках їх вступу до 
цивільного обороту [7].  

На наше переконання, юридичним особам публічного права притаманні всі 
ознаки юридичної особи: організаційна єдність, відокремлене майно, цивільно-
правова відповідальність, виступ в обігу від свого імені. Юридичні особи 
публічного права мають свою структуру органів, які здійснюють дієздатність 
вказаних суб’єктів. Останні здійснюють свою діяльність на підставі установчих 
документів, які приймаються засновником юридичної особи публічного права – 
суб’єктом публічного права (державою, органом місцевого самоврядування). 
Щодо ознаки майнової відокремленності, то як правило, юридичні особи 
публічного права не є власниками майна, яке їм належить. Вказане майно 
належить цим суб’єктам на обмежених речових правах: праві оперативного 
управління або праві повного господарського відання, крім цього, згідно зі ст. 
329 ЦК України, юридична особа публічного права може набувати право 
власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею на 
підставах, не заборонених законом.  

На сьогодні, вказані обмежені речові права: право оперативного управління 
та господарського відання вилучені з ЦК України. На думку Винар Л.В., слід 
запропонувати доповнити положення Цивільного Кодексу України двома 
реально існуючими правами на чуже майно: правом господарського відання та 
правом оперативного управління [8]. В літературі також зустрічаються 
пропозиції щодо передачі юридичним особам публічного права майна за 
договором управління (ст. 1029 ЦК), а також запропоновано закріпити за 
державними акціонерними компаніями як одним з різновидів юридичних осіб 

публічного права право володіння як речове право для визначення правового 
режиму майна, що не підлягає приватизації [9]. 

Щодо відповідальності юридичних осіб публічного права, то згідно зі ст. 96 
ЦК України: юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. 
Разом з тим, специфікою відповідальності юридичних осіб публічного права є 
субсидіарна відповідальність суб’єкта публічного права за діяльність створеної 
ним юридичної особи публічного права. Так, зокрема, казенне підприємство, яке 
є різновидом юридичної особи публічного права, відповідає за своїми 
зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі 
недостатності зазначених коштів держава, в особі органу, до сфери управління 
якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями казенного підприємства ( ч. 7 ст. 77 ГК України). 

 У цивільному обігу юридичні особи публічного права як учасники 
цивільних відносин виступають на рівні з іншими учасниками обігу. Таким 
чином, юридичним особам публічного права притаманні як загальні ознаки 
юридичної особи, так і особливі, такі як створення в розпорядчому порядку 
суб’єктом публічного права, діяльність вказаних суб’єктів спрямована на 
задоволення державного чи суспільного інтересу. На підставі вищевикладеного, 
можна сформулювати поняття юридичної особи публічного права, під якою 
розуміють організацію, яка створюється суб’єктом публічного права, діє на 
підставі розпорядчого акту, має цільову правоздатність, майно для реалізації 
державних або суспільних функцій. 
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ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
(ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ) 

 
Визнання права власності є одним із способів захисту найбільш повного 

речового права. Позов про визнання права власності – це не пов'язана з 
відносними правовідносинами матеріально-правова вимога власника майна про 
констатацію (встановлення) перед третіми особами факту приналежності 
позивачеві права власності на майно, якщо це право оспорюється або не 
визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує 
його право власності [Див. наприклад: 1, С. 455, 469; 2]. 

Раніше у науковій літературі висловлювалися найрізноманітніші точки 
зору щодо юридичної природи даного позову, які, в найзагальніших рисах, 
зводилися: а) або до розгляду матеріально-правової вимоги про визнання права 
власності як несамостійної вимоги, що входить до складу негаторного або 
віндикаційного позову [3], або б) позов про визнання права власності відносили 
до самостійних речово-правових позовів [4; 5; 1, С. 455, 468-470; 6]. Закріплення 
досліджуваного позову окремою статтею (ст. 392) в Главі 29 Цивільного кодексу 
України 2003 р. (далі – ЦК України) стало новелою для вітчизняного 
законодавства (оскільки раніше нормативною базою для подачі аналогічних 
позовів слугувала норма загального характеру, зафіксована в ч. 2 ст. 6 ЦК 
України 1963 р.), і, хоч би за формальною підставою, в деякій мірі припиняє 
вищезгадану полеміку на користь останнього судження. 

Позивачем за позовом про визнання права власності може бути лише 
власник речі, визначеної індивідуальними ознаками (тобто, особа, яка має 
володіти відповідним титулом до моменту подачі позову): а) право якої 
оспорюється іншою особою, або б) не визнається іншою особою, а також в) у 

разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. При цьому 
відсутність факту володіння позивачем річчю не є перешкодою для порушення 
вказаного позову, а знаходження речі у володінні особи (як позивача, так і 
відповідача) відповідно до ч. 3 ст. 397 ЦК України породжує лише оспорювану 
презумпцію правомірності фактичного володіння. 

Відповідачем за даним позовом виступає будь-яка особа, що не перебуває 
у зобов’язальних відносинах з позивачем та яка: а) заявляє про свої права на річ, 
або б) не визнає найбільш абсолютного речового права позивача на річ, 
визначену індивідуальними ознаками. У літературі висловлювалися пропозиції 
про закріплення за власниками можливості порушувати позов про визнання 
права власності і у разі відсутності відповідача, як сторони в судовому процесі. 
Проте подібні пропозиції суперечать самій правовій природі позову, який 
визначають як вимогу позивача, що пред'являється в судовому порядку, до 
відповідача про відновлення порушеного або оспорюваного права, законного 
інтересу. Відмітними особливостями позовного провадження, зокрема, якраз і є 
наявність: а) спору про право; б) сторін – позивача і відповідача, між якими 
виник вказаний спір; в) позовної заяви – як засобу захисту порушеного або 
оспорюваного права, яка, згідно з п. 2 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального 
кодексу України (далі – ЦПК України) і п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського 
процесуального кодексу України (далі – ГПК України), повинна містити точне 
найменування і місцезнаходження не тільки позивача, але і відповідача. Тому, 
порушення позову про визнання права власності за відсутності відповідача і 
спору про право протирічить процесуальному законодавству України. 

У судовій практиці зустрічаються ситуації, коли власникові, чиє право на 
річ не оспорюється та не порушується, але який втратив документи, що 
засвідчують його право власності, для нормального здійснення належних йому 
правомочностей необхідне встановлення юридичного факту – визнання права 
власності. Вирішується вказана проблема відповідно до ст. ст. 315—319 ЦПК 
України в порядку окремого провадження, яке дозволяє встановити факти, що 
мають юридичне значення. У зазначеному випадку предметом судового захисту 
є не право, а охоронюваний законом інтерес позивача у відновленні визначеності 
суб'єктивного права, який захищається судовою констатацією приналежності 
спірного права позивачеві [Див. наприклад: 7]. Враховуючи, що ст. 315 ЦПК 
України не закріплюється вичерпний перелік фактів, що мають юридичне 
значення, які можуть бути розглянуті судом у порядку окремого провадження, то 
згідно із ч. ч. 2, 4 ст. 315 вказаного кодексу у разі відсутності спору про право і 
при дотриманні інших вимог ст. ст. 315, 318 ЦПК України судом в порядку 
окремого провадження може бути встановлений факт володіння майном на праві 
власності. Схожа правова позиція була викладена ще у Постанові Пленуму 
Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 “Про судову практику в справах 
про встановлення фактів, що мають юридичне значення” [8]. 

Предметом позову про визнання права власності є вимога про констатацію 
факту належності позивачеві права власності на спірне майно. Задоволення 
судом позовних вимог усуває невизначеність суб’єктивного права позивача та 
створює необхідний правовий фундамент для здійснення власником речових 
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ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
(ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ) 

 
Визнання права власності є одним із способів захисту найбільш повного 

речового права. Позов про визнання права власності – це не пов'язана з 
відносними правовідносинами матеріально-правова вимога власника майна про 
констатацію (встановлення) перед третіми особами факту приналежності 
позивачеві права власності на майно, якщо це право оспорюється або не 
визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує 
його право власності [Див. наприклад: 1, С. 455, 469; 2]. 

Раніше у науковій літературі висловлювалися найрізноманітніші точки 
зору щодо юридичної природи даного позову, які, в найзагальніших рисах, 
зводилися: а) або до розгляду матеріально-правової вимоги про визнання права 
власності як несамостійної вимоги, що входить до складу негаторного або 
віндикаційного позову [3], або б) позов про визнання права власності відносили 
до самостійних речово-правових позовів [4; 5; 1, С. 455, 468-470; 6]. Закріплення 
досліджуваного позову окремою статтею (ст. 392) в Главі 29 Цивільного кодексу 
України 2003 р. (далі – ЦК України) стало новелою для вітчизняного 
законодавства (оскільки раніше нормативною базою для подачі аналогічних 
позовів слугувала норма загального характеру, зафіксована в ч. 2 ст. 6 ЦК 
України 1963 р.), і, хоч би за формальною підставою, в деякій мірі припиняє 
вищезгадану полеміку на користь останнього судження. 

Позивачем за позовом про визнання права власності може бути лише 
власник речі, визначеної індивідуальними ознаками (тобто, особа, яка має 
володіти відповідним титулом до моменту подачі позову): а) право якої 
оспорюється іншою особою, або б) не визнається іншою особою, а також в) у 

разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. При цьому 
відсутність факту володіння позивачем річчю не є перешкодою для порушення 
вказаного позову, а знаходження речі у володінні особи (як позивача, так і 
відповідача) відповідно до ч. 3 ст. 397 ЦК України породжує лише оспорювану 
презумпцію правомірності фактичного володіння. 

Відповідачем за даним позовом виступає будь-яка особа, що не перебуває 
у зобов’язальних відносинах з позивачем та яка: а) заявляє про свої права на річ, 
або б) не визнає найбільш абсолютного речового права позивача на річ, 
визначену індивідуальними ознаками. У літературі висловлювалися пропозиції 
про закріплення за власниками можливості порушувати позов про визнання 
права власності і у разі відсутності відповідача, як сторони в судовому процесі. 
Проте подібні пропозиції суперечать самій правовій природі позову, який 
визначають як вимогу позивача, що пред'являється в судовому порядку, до 
відповідача про відновлення порушеного або оспорюваного права, законного 
інтересу. Відмітними особливостями позовного провадження, зокрема, якраз і є 
наявність: а) спору про право; б) сторін – позивача і відповідача, між якими 
виник вказаний спір; в) позовної заяви – як засобу захисту порушеного або 
оспорюваного права, яка, згідно з п. 2 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального 
кодексу України (далі – ЦПК України) і п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського 
процесуального кодексу України (далі – ГПК України), повинна містити точне 
найменування і місцезнаходження не тільки позивача, але і відповідача. Тому, 
порушення позову про визнання права власності за відсутності відповідача і 
спору про право протирічить процесуальному законодавству України. 

У судовій практиці зустрічаються ситуації, коли власникові, чиє право на 
річ не оспорюється та не порушується, але який втратив документи, що 
засвідчують його право власності, для нормального здійснення належних йому 
правомочностей необхідне встановлення юридичного факту – визнання права 
власності. Вирішується вказана проблема відповідно до ст. ст. 315—319 ЦПК 
України в порядку окремого провадження, яке дозволяє встановити факти, що 
мають юридичне значення. У зазначеному випадку предметом судового захисту 
є не право, а охоронюваний законом інтерес позивача у відновленні визначеності 
суб'єктивного права, який захищається судовою констатацією приналежності 
спірного права позивачеві [Див. наприклад: 7]. Враховуючи, що ст. 315 ЦПК 
України не закріплюється вичерпний перелік фактів, що мають юридичне 
значення, які можуть бути розглянуті судом у порядку окремого провадження, то 
згідно із ч. ч. 2, 4 ст. 315 вказаного кодексу у разі відсутності спору про право і 
при дотриманні інших вимог ст. ст. 315, 318 ЦПК України судом в порядку 
окремого провадження може бути встановлений факт володіння майном на праві 
власності. Схожа правова позиція була викладена ще у Постанові Пленуму 
Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 “Про судову практику в справах 
про встановлення фактів, що мають юридичне значення” [8]. 

Предметом позову про визнання права власності є вимога про констатацію 
факту належності позивачеві права власності на спірне майно. Задоволення 
судом позовних вимог усуває невизначеність суб’єктивного права позивача та 
створює необхідний правовий фундамент для здійснення власником речових 
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правомочностей. Підставою позову є обставини, якими позивач обґрунтовує свої 
вимоги та підтверджує наявність у нього права власності на спірне майно. До 
обставин підстави позову про визнання права власності слід відносити: а) 
фізичне існування спірної речі, визначеної індивідуальними ознаками; б) 
створення її позивачем або набуття права власності на неї на інших підставах до 
моменту подачі позову; в) оспорювання або невизнання іншою особою права 
власності позивача. Відповідно до ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України та ч. 3 ст. 
13, ч. 1 ст. 74 ГПК України позивач зобов'язаний довести ті обставини, на які він 
посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, використовуючи будь-які 
засоби доказування, що передбачені процесуальним законодавством України, за 
умови якщо вони є належними та допустимими. 
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ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ 
 

Відповідальність є невід’ємним елементом охорони у певній сфері 
суспільних відносин, оскільки саме через цю форму примусу забезпечується 

належна реалізація суб’єктивних прав і виконання суб’єктами своїх обов’язків. 
Можливість застосування цивільно-правової відповідальності до фізичної особи-
підприємця (далі – ФОП) за її зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою 
діяльністю, передбачено ст. 52 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). 

Згідно зі ст. 50 ЦК України право на здійснення підприємницької 
діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною дієздатністю. 
Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її 
державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Фізична особа-
підприємець (далі – ФОП) відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з 
підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, на яке згідно з законом може 
бути звернено стягнення. 

Дещо інший підхід до правового регулювання підприємницької діяльності 
фізичних осіб закладено в Господарському кодексі України (далі – ГК України). 
Так, згідно зі ст. 128 ГК України громадянин визнається суб’єктом 
господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови 
державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. 
Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: 1) безпосередньо як 
підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; 2) із 
залученням або без залучення найманої праці; 3) самостійно або спільно з 
іншими особами. Отже, законодавство не встановлює поняття ФОП, а лише 
наводить ряд ознак, якими вона може характеризуватись. Незважаючи на те, що 
чинне законодавство (ст. 113 ГК України) передбачає декілька форм участі 
громадянина у підприємницькій діяльності в якості суб’єкта підприємництва, 
зокрема, через створення приватного підприємства на підставі власності єдиної 
фізичної особи, складно уявити інші форми участі фізичної особи як суб’єкта 
підприємницької діяльності крім ФОП. Якщо особа зареєстрована як ФОП, то 
вона справді здійснює підприємницьку діяльність особисто і від свого імені у 
власних інтересах вступає у підприємницькі відносини. Якщо ж створюється 
приватне підприємство, то підприємницькою правосуб’єктністю наділяється 
саме приватне підприємство і саме воно від свого імені вступає у 
підприємницькі правовідносини, оскільки правомочною вважається лише ФОП – 
суб’єкт підприємницької діяльності, яка пройшла державну реєстрацію. 

До зазначеного слід додати, що стосовно підприємницької діяльності 
фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють 
підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом 
або не випливає із суті відносин (ст. 51 ЦК України). Неоднозначне тлумачення 
вказаної норми в науково-юридичній літературі і на практиці обумовлює появу 
суперечливих висновків, що безумовно впливає на її правозастосування, 
оскільки певним чином відбувається злиття правового статусу фізичної особи з 
правовим статусом юридичної особи, які за своєю природою є різними [3, с. 97–
98]. Так, ч. 1 ст. 55 ГК України встановлює, що юридична особа має 
відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 
цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. При цьому, 
законодавство не передбачає відокремлення майна фізичної особи, яке вона 
використовує у підприємницькій діяльності, від іншого її майна. Згідно із ч. 1 
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правомочностей. Підставою позову є обставини, якими позивач обґрунтовує свої 
вимоги та підтверджує наявність у нього права власності на спірне майно. До 
обставин підстави позову про визнання права власності слід відносити: а) 
фізичне існування спірної речі, визначеної індивідуальними ознаками; б) 
створення її позивачем або набуття права власності на неї на інших підставах до 
моменту подачі позову; в) оспорювання або невизнання іншою особою права 
власності позивача. Відповідно до ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України та ч. 3 ст. 
13, ч. 1 ст. 74 ГПК України позивач зобов'язаний довести ті обставини, на які він 
посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, використовуючи будь-які 
засоби доказування, що передбачені процесуальним законодавством України, за 
умови якщо вони є належними та допустимими. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ 
 

Відповідальність є невід’ємним елементом охорони у певній сфері 
суспільних відносин, оскільки саме через цю форму примусу забезпечується 

належна реалізація суб’єктивних прав і виконання суб’єктами своїх обов’язків. 
Можливість застосування цивільно-правової відповідальності до фізичної особи-
підприємця (далі – ФОП) за її зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою 
діяльністю, передбачено ст. 52 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). 

Згідно зі ст. 50 ЦК України право на здійснення підприємницької 
діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною дієздатністю. 
Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її 
державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Фізична особа-
підприємець (далі – ФОП) відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з 
підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, на яке згідно з законом може 
бути звернено стягнення. 

Дещо інший підхід до правового регулювання підприємницької діяльності 
фізичних осіб закладено в Господарському кодексі України (далі – ГК України). 
Так, згідно зі ст. 128 ГК України громадянин визнається суб’єктом 
господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови 
державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. 
Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: 1) безпосередньо як 
підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; 2) із 
залученням або без залучення найманої праці; 3) самостійно або спільно з 
іншими особами. Отже, законодавство не встановлює поняття ФОП, а лише 
наводить ряд ознак, якими вона може характеризуватись. Незважаючи на те, що 
чинне законодавство (ст. 113 ГК України) передбачає декілька форм участі 
громадянина у підприємницькій діяльності в якості суб’єкта підприємництва, 
зокрема, через створення приватного підприємства на підставі власності єдиної 
фізичної особи, складно уявити інші форми участі фізичної особи як суб’єкта 
підприємницької діяльності крім ФОП. Якщо особа зареєстрована як ФОП, то 
вона справді здійснює підприємницьку діяльність особисто і від свого імені у 
власних інтересах вступає у підприємницькі відносини. Якщо ж створюється 
приватне підприємство, то підприємницькою правосуб’єктністю наділяється 
саме приватне підприємство і саме воно від свого імені вступає у 
підприємницькі правовідносини, оскільки правомочною вважається лише ФОП – 
суб’єкт підприємницької діяльності, яка пройшла державну реєстрацію. 

До зазначеного слід додати, що стосовно підприємницької діяльності 
фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють 
підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом 
або не випливає із суті відносин (ст. 51 ЦК України). Неоднозначне тлумачення 
вказаної норми в науково-юридичній літературі і на практиці обумовлює появу 
суперечливих висновків, що безумовно впливає на її правозастосування, 
оскільки певним чином відбувається злиття правового статусу фізичної особи з 
правовим статусом юридичної особи, які за своєю природою є різними [3, с. 97–
98]. Так, ч. 1 ст. 55 ГК України встановлює, що юридична особа має 
відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 
цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. При цьому, 
законодавство не передбачає відокремлення майна фізичної особи, яке вона 
використовує у підприємницькій діяльності, від іншого її майна. Згідно із ч. 1 
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ст. 52 ЦК України фізична особа-підприємець несе відповідальність усім своїм 
майном. Виняток становить лише майно, на яке згідно із законом не може бути 
звернено стягнення. Водночас форми, підстави та порядок застосування 
відповідальності визначені загальними нормами про цивільно-правову 
відповідальність, що містяться у гл. 51 ЦК України. Крім того, законодавством 
не визначено процедури, за якою відбувається стягнення на майно ФОП. 
Звертаючи стягнення на майно приватного підприємця, яке призначене для 
здійснення його підприємницької діяльності, здійснюється за загальними 
правилами, які застосовуються при зверненні стягнення на майно юридичної 
особи. 

Слід звернути увагу на звернення стягнення на майно ФОП, яке було 
придбано під час любу, що відповідно до Сімейного кодексу України (далі – СК 
України) є спільною сумісною власністю подружжя. В ч. 1 ст. 7 СК України 
закріплено, що сімейні відносини регулюються СК України та іншими 
нормативними актами. Також зазначено, що якщо особисті немайнові та майнові 
відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та 
родичами не врегульовані зазначеним Кодексом, вони регулюються 
відповідними нормами ЦК України, якщо це не суперечить суті сімейних 
відносин (ст. 8 СК України). При вирішенні питання про можливість здійснення 
підприємницької діяльності ФОП, яка є одруженою, слід керуватися нормами 
СК України, оскільки подружжя є специфічним суб’єктом саме сімейного права. 
Отже, питання визнання чи невизнання майна ФОП спільною власністю, 
потребують чіткого законодавчого врегулювання, оскільки нормативні акти 
відповіді на нього не містять. 

Вирішується дане питання за допомогою судової практики. Верховний Суд 
України дійшов висновку, що майно ФОП може бути об’єктом спільної сумісної 
власності подружжя і, у разі розлучення, предметом поділу між ними. Майно 
ФОП, яке використовується ним для господарської діяльності, вважається 
спільним майном подружжя, як і інше майно, набуте в період шлюбу, за умови, 
що воно придбане за рахунок належних подружжю коштів [5]. В свою чергу, 
Конституційний Суд України виніс Рішення щодо офіційного тлумачення 
положення ч. 1 ст. 61 СК України відзначив, що статутний капітал та майно 
приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя [6]. Конституційний Суд зважив на те, що відповідно до ст. 191 ЦК 
України підприємство є єдиним майновим комплексом, який використовують 
для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного 
майнового комплексу входять всі види майна, призначені для його діяльності, 
разом із земельними ділянками, будівлями, спорудами, устаткуванням, 
інвентарем, сировиною, продукцією, правами вимоги, боргами, а також правом 
на торговельну марку або інше позначення та іншими правами, якщо інше не 
встановлено договором або законом. підприємство як єдиний майновий 
комплекс є нерухомістю. Підприємство або його частина можуть бути об’єктом 
купівлі-продажу, застави, оренди та інших угод. Тобто щодо підприємства як до 
єдиного майнового комплексу або його частини можуть виникати певні цивільні 
права та обов’язки. Тому, на думку Конституційного Суду України приватне 

підприємство (його частина), засноване одним із подружжя є окремим об’єктом 
права спільної власності подружжя, до складу якого входять всі види майна, в 
тому числі внесок у статутний капітал і майно, виділене з їхньої сумісної 
власності. Однак, у зазначеному Рішенні йдеться про майно приватного 
підприємства, а не про майно ФОП. 

Отже, беручі до уваги наведені матеріали, можна зазначити, що для 
звернення стягнення на майно ФОП необхідно виокремити правовий статус 
приватного підприємця від правового статусу юридичної особи, відокремити 
майно фізичної особи, яке вона використовує у підприємницькій діяльності, від 
іншого її майна. 
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ВІДМЕЖУВАННЯ НЕДІЙСНИХ ПРАВОЧИНІВ ВІД НЕУКЛАДЕНИХ 

Поряд з недійсними правочинами існує ряд інших правових категорій, за 
якими право з тих чи інших підстав не визнає можливість створювати ті правові 
наслідки, на які вони спрямовані.  

Такою категорією є неукладені правочини. 
Можна виділити декілька точок зору стосовно співвідношення недійсних 

і неукладених (невчинених) правочинів. Перша точка зору (на сьогоднішній день 
майже не зустрічається) полягає у запереченні неукладених договорів (В.П. 
Шахматов і Т.М. Яблочков). В.П. Шаматов зазначав, що спільним для нікчемних 
та неукладених правочинів є те, що вони ніколи не мали правової сили, і тому не 
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ст. 52 ЦК України фізична особа-підприємець несе відповідальність усім своїм 
майном. Виняток становить лише майно, на яке згідно із законом не може бути 
звернено стягнення. Водночас форми, підстави та порядок застосування 
відповідальності визначені загальними нормами про цивільно-правову 
відповідальність, що містяться у гл. 51 ЦК України. Крім того, законодавством 
не визначено процедури, за якою відбувається стягнення на майно ФОП. 
Звертаючи стягнення на майно приватного підприємця, яке призначене для 
здійснення його підприємницької діяльності, здійснюється за загальними 
правилами, які застосовуються при зверненні стягнення на майно юридичної 
особи. 

Слід звернути увагу на звернення стягнення на майно ФОП, яке було 
придбано під час любу, що відповідно до Сімейного кодексу України (далі – СК 
України) є спільною сумісною власністю подружжя. В ч. 1 ст. 7 СК України 
закріплено, що сімейні відносини регулюються СК України та іншими 
нормативними актами. Також зазначено, що якщо особисті немайнові та майнові 
відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та 
родичами не врегульовані зазначеним Кодексом, вони регулюються 
відповідними нормами ЦК України, якщо це не суперечить суті сімейних 
відносин (ст. 8 СК України). При вирішенні питання про можливість здійснення 
підприємницької діяльності ФОП, яка є одруженою, слід керуватися нормами 
СК України, оскільки подружжя є специфічним суб’єктом саме сімейного права. 
Отже, питання визнання чи невизнання майна ФОП спільною власністю, 
потребують чіткого законодавчого врегулювання, оскільки нормативні акти 
відповіді на нього не містять. 

Вирішується дане питання за допомогою судової практики. Верховний Суд 
України дійшов висновку, що майно ФОП може бути об’єктом спільної сумісної 
власності подружжя і, у разі розлучення, предметом поділу між ними. Майно 
ФОП, яке використовується ним для господарської діяльності, вважається 
спільним майном подружжя, як і інше майно, набуте в період шлюбу, за умови, 
що воно придбане за рахунок належних подружжю коштів [5]. В свою чергу, 
Конституційний Суд України виніс Рішення щодо офіційного тлумачення 
положення ч. 1 ст. 61 СК України відзначив, що статутний капітал та майно 
приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя [6]. Конституційний Суд зважив на те, що відповідно до ст. 191 ЦК 
України підприємство є єдиним майновим комплексом, який використовують 
для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного 
майнового комплексу входять всі види майна, призначені для його діяльності, 
разом із земельними ділянками, будівлями, спорудами, устаткуванням, 
інвентарем, сировиною, продукцією, правами вимоги, боргами, а також правом 
на торговельну марку або інше позначення та іншими правами, якщо інше не 
встановлено договором або законом. підприємство як єдиний майновий 
комплекс є нерухомістю. Підприємство або його частина можуть бути об’єктом 
купівлі-продажу, застави, оренди та інших угод. Тобто щодо підприємства як до 
єдиного майнового комплексу або його частини можуть виникати певні цивільні 
права та обов’язки. Тому, на думку Конституційного Суду України приватне 

підприємство (його частина), засноване одним із подружжя є окремим об’єктом 
права спільної власності подружжя, до складу якого входять всі види майна, в 
тому числі внесок у статутний капітал і майно, виділене з їхньої сумісної 
власності. Однак, у зазначеному Рішенні йдеться про майно приватного 
підприємства, а не про майно ФОП. 

Отже, беручі до уваги наведені матеріали, можна зазначити, що для 
звернення стягнення на майно ФОП необхідно виокремити правовий статус 
приватного підприємця від правового статусу юридичної особи, відокремити 
майно фізичної особи, яке вона використовує у підприємницькій діяльності, від 
іншого її майна. 
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ВІДМЕЖУВАННЯ НЕДІЙСНИХ ПРАВОЧИНІВ ВІД НЕУКЛАДЕНИХ 

Поряд з недійсними правочинами існує ряд інших правових категорій, за 
якими право з тих чи інших підстав не визнає можливість створювати ті правові 
наслідки, на які вони спрямовані.  

Такою категорією є неукладені правочини. 
Можна виділити декілька точок зору стосовно співвідношення недійсних 

і неукладених (невчинених) правочинів. Перша точка зору (на сьогоднішній день 
майже не зустрічається) полягає у запереченні неукладених договорів (В.П. 
Шахматов і Т.М. Яблочков). В.П. Шаматов зазначав, що спільним для нікчемних 
та неукладених правочинів є те, що вони ніколи не мали правової сили, і тому не 
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можуть бути її позбавлені, а оспорювані – визнаються недійсними з самого 
початку, так начебто вони і не укладались; всі неукладені угоди не відповідають 
тим або іншим вимогам норм права щодо складу угоди, тому всі вони є 
недійсними; виокремлення в самостійну групу неукладених угод не має жодного 
практичного значення у зв’язку з тим, що їх виконання визначається за 
правилами, встановленими для недійсних правочинів» [1, с. 90-93]. Т.М. 
Яблочков вказував на однакові наслідки недійсного та неукладеного правочинів 
– поновлення сторін у первинний стан [2, с. 110-111]. В.О. Рясенцев, О.С. Іоффе 
відносили неукладені договори до недійсних [3, с. 35-36]. М.М. Агарков ззначав, 
що у такому випадку ми маємо справу із пропозиціями, проектами, іноді навіть 
із рішуче прийнятим рішенням досягти певного економічного ефекту, однак ще 
не існує наміру встановити, змінити або припинити ті чи інші права або 
обов’язки. Практично особливо важливим є те, що сторона, яка бере на себе 
зобов’язання, ще не зобов’язала себе. В.П. Шахматов заперечував проти 
виділення правочинів, що не відбулися, мотивуючи це тим, що всі вони не 
відповідають вимогам закону щодо складу правочину, а отже, є недійсними. 
Виділення ж їх в окрему категорію практичного значення не має. Таку позицію 
можна пояснити тим, що В.О. Рясенцев розглядав неукладеність як окремий 
випадок недійсності, про що свідчить його теза: «Коли визначена форма 
правочину (частіше всього нотаріальна, але іноді відповідно до особливих 
правил, проста письмова) передбачена в законі як обов’язкова під страхом 
недійсності, недотримання її тягне за собою недійсність такого правочину 
відповідно до ст. 29 ЦК» [4, с. 35-36].  

І.Б. Новицький вважав, що договір слід віднести до категорії 
неукладених за наявності таких підстав: а) направлена пропозиція укласти 
договір, однак вона була відхилена адресатом; б) мала місце розбіжність 
волевиявлення із дійсною волею обох сторін угоди; в) недотримано форму, 
встановлена домовленістю сторін; г) у договорі відсутні всі істотні умови [5, 
с. 36]. 

А.В. Коструба зазначає, що правова конструкція неукладеного договору: 1) 
не передбачає виникнення жодного правовідношення; 2) юридичні наслідки, що 
пов’язані із кваліфікацією договору як неукладеного, виникають тільки у поєднанні 
із фактом передачі майна «на виконання» такого «договору» [6, c. 15]. 

Недійсні та неукладені правочини можуть бути розмежовані за 
декількома ознаками. 

По-перше, повернення за недійсним правочином відбувається в 
особливому порядку за правилами двосторонньої реституції. У разі ж 
кваліфікації договору як неукладеного повернення одержаного за правочином 
здійснюється за правилами кондикційного зобов’язання. 

Друга особливість виводиться із суті неукладених та недійсних 
правочинів: Н.В. Рабинович: неукладені правочини  характеризуються 
відсутністю встановленого законом фактичного складу, відсутністю однієї з 
істотних умов договору, таким насильницьким впливом на учасника правочину, 
який повністю позбавляє його можливості висловити свою волю. Розмежування 

недійсних правочинів та тих, що не відбулися, вчена вбачала в тому, що 
недійсний правочин – це правочин, який відбувся, однак в силу властивих йому 
недоліків визнається позбавленим правової сили. Правочин, що не відбувся, 
ніколи не існував й існувати не міг, отже правової сили не мав, отже цієї сили 
позбавленим бути не може [7, c. 21]. В.А. Кияшко обґрунтовує висловлену 
думку тим, що «недійсний правочин, порушуючи вимоги законодавства, 
заподіює шкоду публічним інтересам держави. Неукладений правочин не 
заподіює державним інтересам такої шкоди, як недійсний, у такому випадку 
порушуються лише приватні інтереси сторін у здатності захисту 
правовідносин, що виникли, договірними засобами реагування. Тому такий 
правочин має бути визнаний недійсним за принципом пріоритету порушеного 
інтересу: публічно-правового перед приватноправовим». Кваліфікація 
договору як неукладеного зумовлює низку обмежень у застосовуванні 
способів захисту, що зазвичай застосовуються у договірній практиці. Зокрема, 
неукладений договір не може бути визнаний недійсним (п. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК 
України). Недійсність за своєю природою передбачає наявність сформованого 
складу юридичного факту цивільно - правового договору, а неукладений 
договір характеризується тим, що він як юридичний факт не виникає через 
відсутність одного або більше елементів його складу. Однак при 
розмежуванні за цією ознакою фактично міняються місцями причина та 
наслідки недотримання певних вимог закону. 

Д.О. Тузов зазначає, що на відміну від неукладеності недійсність є 
підставою для застосування особливих правових наслідків (повернення 
одержаного за правочином на підставі правил про реституцію). При 
неукладеності ж повернення майна відбувається на підставі положень про 
віндикацію, безпідставне збагачення, цивільно-правову відповідальність на 
загальних підставах» [8, с. 64]. 

По-третє, на відміну від недійсного договору, який може бути 
визнаний судом дійсним (шляхом визнання дійсним нікчемного правочину, у 
визначених законом випадках, або шляхом внесення змін до правочину з 
метою приведення його у відповідність до закону (крім зміни ціни в договорі 
після його виконання), неукладений договір не має жодних способів його 
конвалідації, окрім завершення процесу його укладення. 

Таким чином, недійсні та неукладені правочини являють собою різні 
правові категорії і підлягають розмежуванню за рядом ознак. 
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можуть бути її позбавлені, а оспорювані – визнаються недійсними з самого 
початку, так начебто вони і не укладались; всі неукладені угоди не відповідають 
тим або іншим вимогам норм права щодо складу угоди, тому всі вони є 
недійсними; виокремлення в самостійну групу неукладених угод не має жодного 
практичного значення у зв’язку з тим, що їх виконання визначається за 
правилами, встановленими для недійсних правочинів» [1, с. 90-93]. Т.М. 
Яблочков вказував на однакові наслідки недійсного та неукладеного правочинів 
– поновлення сторін у первинний стан [2, с. 110-111]. В.О. Рясенцев, О.С. Іоффе 
відносили неукладені договори до недійсних [3, с. 35-36]. М.М. Агарков ззначав, 
що у такому випадку ми маємо справу із пропозиціями, проектами, іноді навіть 
із рішуче прийнятим рішенням досягти певного економічного ефекту, однак ще 
не існує наміру встановити, змінити або припинити ті чи інші права або 
обов’язки. Практично особливо важливим є те, що сторона, яка бере на себе 
зобов’язання, ще не зобов’язала себе. В.П. Шахматов заперечував проти 
виділення правочинів, що не відбулися, мотивуючи це тим, що всі вони не 
відповідають вимогам закону щодо складу правочину, а отже, є недійсними. 
Виділення ж їх в окрему категорію практичного значення не має. Таку позицію 
можна пояснити тим, що В.О. Рясенцев розглядав неукладеність як окремий 
випадок недійсності, про що свідчить його теза: «Коли визначена форма 
правочину (частіше всього нотаріальна, але іноді відповідно до особливих 
правил, проста письмова) передбачена в законі як обов’язкова під страхом 
недійсності, недотримання її тягне за собою недійсність такого правочину 
відповідно до ст. 29 ЦК» [4, с. 35-36].  

І.Б. Новицький вважав, що договір слід віднести до категорії 
неукладених за наявності таких підстав: а) направлена пропозиція укласти 
договір, однак вона була відхилена адресатом; б) мала місце розбіжність 
волевиявлення із дійсною волею обох сторін угоди; в) недотримано форму, 
встановлена домовленістю сторін; г) у договорі відсутні всі істотні умови [5, 
с. 36]. 

А.В. Коструба зазначає, що правова конструкція неукладеного договору: 1) 
не передбачає виникнення жодного правовідношення; 2) юридичні наслідки, що 
пов’язані із кваліфікацією договору як неукладеного, виникають тільки у поєднанні 
із фактом передачі майна «на виконання» такого «договору» [6, c. 15]. 

Недійсні та неукладені правочини можуть бути розмежовані за 
декількома ознаками. 

По-перше, повернення за недійсним правочином відбувається в 
особливому порядку за правилами двосторонньої реституції. У разі ж 
кваліфікації договору як неукладеного повернення одержаного за правочином 
здійснюється за правилами кондикційного зобов’язання. 

Друга особливість виводиться із суті неукладених та недійсних 
правочинів: Н.В. Рабинович: неукладені правочини  характеризуються 
відсутністю встановленого законом фактичного складу, відсутністю однієї з 
істотних умов договору, таким насильницьким впливом на учасника правочину, 
який повністю позбавляє його можливості висловити свою волю. Розмежування 

недійсних правочинів та тих, що не відбулися, вчена вбачала в тому, що 
недійсний правочин – це правочин, який відбувся, однак в силу властивих йому 
недоліків визнається позбавленим правової сили. Правочин, що не відбувся, 
ніколи не існував й існувати не міг, отже правової сили не мав, отже цієї сили 
позбавленим бути не може [7, c. 21]. В.А. Кияшко обґрунтовує висловлену 
думку тим, що «недійсний правочин, порушуючи вимоги законодавства, 
заподіює шкоду публічним інтересам держави. Неукладений правочин не 
заподіює державним інтересам такої шкоди, як недійсний, у такому випадку 
порушуються лише приватні інтереси сторін у здатності захисту 
правовідносин, що виникли, договірними засобами реагування. Тому такий 
правочин має бути визнаний недійсним за принципом пріоритету порушеного 
інтересу: публічно-правового перед приватноправовим». Кваліфікація 
договору як неукладеного зумовлює низку обмежень у застосовуванні 
способів захисту, що зазвичай застосовуються у договірній практиці. Зокрема, 
неукладений договір не може бути визнаний недійсним (п. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК 
України). Недійсність за своєю природою передбачає наявність сформованого 
складу юридичного факту цивільно - правового договору, а неукладений 
договір характеризується тим, що він як юридичний факт не виникає через 
відсутність одного або більше елементів його складу. Однак при 
розмежуванні за цією ознакою фактично міняються місцями причина та 
наслідки недотримання певних вимог закону. 

Д.О. Тузов зазначає, що на відміну від неукладеності недійсність є 
підставою для застосування особливих правових наслідків (повернення 
одержаного за правочином на підставі правил про реституцію). При 
неукладеності ж повернення майна відбувається на підставі положень про 
віндикацію, безпідставне збагачення, цивільно-правову відповідальність на 
загальних підставах» [8, с. 64]. 

По-третє, на відміну від недійсного договору, який може бути 
визнаний судом дійсним (шляхом визнання дійсним нікчемного правочину, у 
визначених законом випадках, або шляхом внесення змін до правочину з 
метою приведення його у відповідність до закону (крім зміни ціни в договорі 
після його виконання), неукладений договір не має жодних способів його 
конвалідації, окрім завершення процесу його укладення. 

Таким чином, недійсні та неукладені правочини являють собою різні 
правові категорії і підлягають розмежуванню за рядом ознак. 
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ПРИВАТНОПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 
У СФЕРІ СПОРТУ 

Фізична культура і спорт у більшій або меншій мірі присутні в житті 
кожної людини. Відносини у зазначеній сфері постійно розвиваються і 
ускладнюються. Можна констатувати, що наразі спорт становить унікальну 
галузь життєдіяльності людини, яка має свій соціальний, культурний, 
політичний, економічний та інші виміри.   

При цьому, слід зазначити, що сучасний спорт розвивається здебільшого в 
контексті саме економічного виміру. Якщо 200 років тому спорт (на той час - 
гімнастика) переважно допомагав тримати фізичну форму військовим та не 
виходив за межі хоббі або дозвілля для вузького кола ентузіастів із забезпечених 
верств населення, то сучасний спорт - це потужна індустрія з мільярдними 
статками. 

Розвиток відносин у сфері спорту на грунті економічних, майнових 
відносин обумовлює необхідність їхнього регулювання за допомогою 
приватноправових механізмів. Передовсім йдеться про договір, як універсальний 
засіб регулювання відповідних відносин. Саме договір покладено в основу 
побудови сучасного спорту, як системи, що функціонує на засадах 
саморегулювання.  

Звісно, нормативно-правове регулювання відносин у сфері спорту існує, 
проте переважна більшість відбовідних суспільних відносин регюється за 
допомогою норм “м’якого права”, заснованих на договорі. 

Чим пояснюється такий особливий механізм регулювання відносин у сфері
спорту? По-перше, інституційна система спорту є вертикально інтегрованою і
складається з національного і наднаціонального рівнів. При цьому, моделі
реглювання відповідних відносин мають бути однаковими на обох рівнях. Отже, 
нормативно-правове регулювання всієї сукупності зазначених відносин навряд
чи можливе.

По-друге, інституційна система окремих видів спорту може також
відрізнятися в залежності від виду спорту. Наприклад, інституційна система
футболу, який є, без перебільшення, найпопулярнішим в світі видом спорту,
включає національний, континентальний і міжнародний рівень.

Відповідно, регулятивний вплив на відносини в сфері спорту відбувається 
на кожному з наведених рівнів. І цей вплив не є централізованим. Зокрема, на
відповідні відносини в більшій чи меншій мірі впливають профільні керівні
спортивні організації (sports governing bodies), серед яких ФІФА (Міжнародна 
федерація футбольних асоціацій), УЄФА (Союз європейських футбольних
асоціацій), національні футбольні асоціації.

Натомість, наприклад, в США функції керівних спортивних організацій
виконують професійні спортивні ліги. Зокрема, саме ліги за допомогою правової
конструкції договору регулюють найважливіші аспекти діяльності учасників
відносин у сфері спорту, встановлюють правила видів спорту, які регламентують
комерційні питання тощо. 

По-третє, інституційна модель окремих видів спорту також може
відрізнятися в залежності від загальної моделі спорту, введеної в певній країні.
Перш за все мова йде про так званої європейської та американської моделі
спорту.

Також існують керівні спортивні організації міжгалузевої спрямованості.
Серед них, наприклад, Національний олімпійський комітет, який, в свою чергу,
об'єднує національні представництва. Крім того, істотне регулятивний вплив на
відносини в сфері спорту на національному рівні здійснюють органи державної
влади. 

Варто зауважити, що в спорті існує своя система органів з вирішення
спорів. Центральної організацією за рішенням спортивних суперечок є
Міжнародний спортивний арбітражний суд в Лозанні. На національному рівні в
багатьох країнах створені третейські органи з розгляду спортивних суперечок.
Крім того, окремі категорії спорів у сфері спорту уповноважені розглядати
структурні підрозділи федерацій та інших керівних органів в спорті.

При цьому, незважаючи на наявність великої кількості суб'єктів, які
наділені певними функціями з регулювання відносин у сфері спорту, сама
система спорту повинна зберігати свою цілісність.

Таким чином, нормотворча діяльність спортивних організацій і
правотворча діяльність органів публічної влади повинна бути максимально
узгодженою. Зокрема, вводячи правове регулювання відносин у сфері спорту на
національному рівні, кожна держава повинна враховувати цілий ряд правових і
(або) квазіправовим актів, які можуть регулювати зазначені відносини на інших
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Фізична культура і спорт у більшій або меншій мірі присутні в житті
кожної людини. Відносини у зазначеній сфері постійно розвиваються і
ускладнюються. Можна констатувати, що наразі спорт становить унікальну
галузь життєдіяльності людини, яка має свій соціальний, культурний, 
політичний, економічний та інші виміри. 

При цьому, слід зазначити, що сучасний спорт розвивається здебільшого в 
контексті саме економічного виміру. Якщо 200 років тому спорт (на той час -
гімнастика) переважно допомагав тримати фізичну форму військовим та не
виходив за межі хоббі або дозвілля для вузького кола ентузіастів із забезпечених
верств населення, то сучасний спорт - це потужна індустрія з мільярдними
статками.

Розвиток відносин у сфері спорту на грунті економічних, майнових
відносин обумовлює необхідність їхнього регулювання за допомогою
приватноправових механізмів. Передовсім йдеться про договір, як універсальний
засіб регулювання відповідних відносин. Саме договір покладено в основу
побудови сучасного спорту, як системи, що функціонує на засадах
саморегулювання. 

Звісно, нормативно-правове регулювання відносин у сфері спорту існує,
проте переважна більшість відбовідних суспільних відносин регюється за
допомогою норм “м’якого права”, заснованих на договорі.

Чим пояснюється такий особливий механізм регулювання відносин у сфері 
спорту? По-перше, інституційна система спорту є вертикально інтегрованою і 
складається з національного і наднаціонального рівнів. При цьому, моделі 
реглювання відповідних відносин мають бути однаковими на обох рівнях. Отже, 
нормативно-правове регулювання всієї сукупності зазначених відносин навряд 
чи можливе. 

По-друге, інституційна система окремих видів спорту може також 
відрізнятися в залежності від виду спорту. Наприклад, інституційна система 
футболу, який є, без перебільшення, найпопулярнішим в світі видом спорту, 
включає національний, континентальний і міжнародний рівень.

 Відповідно, регулятивний вплив на відносини в сфері спорту відбувається 
на кожному з наведених рівнів. І цей вплив не є централізованим. Зокрема, на 
відповідні відносини в більшій чи меншій мірі впливають профільні керівні 
спортивні організації (sports governing bodies), серед яких ФІФА (Міжнародна 
федерація футбольних асоціацій), УЄФА (Союз європейських футбольних 
асоціацій), національні футбольні асоціації. 

 Натомість, наприклад, в США функції керівних спортивних організацій 
виконують професійні спортивні ліги. Зокрема, саме ліги за допомогою правової 
конструкції договору регулюють найважливіші аспекти діяльності учасників 
відносин у сфері спорту, встановлюють правила видів спорту, які регламентують 
комерційні питання тощо.  

По-третє, інституційна модель окремих видів спорту також може 
відрізнятися в залежності від загальної моделі спорту, введеної в певній країні. 
Перш за все мова йде про так званої європейської та американської моделі 
спорту. 

 Також існують керівні спортивні організації міжгалузевої спрямованості. 
Серед них, наприклад, Національний олімпійський комітет, який, в свою чергу, 
об'єднує національні представництва. Крім того, істотне регулятивний вплив на 
відносини в сфері спорту на національному рівні здійснюють органи державної 
влади.  

Варто зауважити, що в спорті існує своя система органів з вирішення 
спорів. Центральної організацією за рішенням спортивних суперечок є 
Міжнародний спортивний арбітражний суд в Лозанні. На національному рівні в 
багатьох країнах створені третейські органи з розгляду спортивних суперечок. 
Крім того, окремі категорії спорів у сфері спорту уповноважені розглядати 
структурні підрозділи федерацій та інших керівних органів в спорті. 

 При цьому, незважаючи на наявність великої кількості суб'єктів, які 
наділені певними функціями з регулювання відносин у сфері спорту, сама 
система спорту повинна зберігати свою цілісність. 

 Таким чином, нормотворча діяльність спортивних організацій і 
правотворча діяльність органів публічної влади повинна бути максимально 
узгодженою. Зокрема, вводячи правове регулювання відносин у сфері спорту на 
національному рівні, кожна держава повинна враховувати цілий ряд правових і 
(або) квазіправовим актів, які можуть регулювати зазначені відносини на інших 

115



рівнях. У свою чергу, спортивні органи повинні пам'ятати про публічне 
правопорядок і не виходити за його межі. 

 Механізм правового регулювання відносин у сфері спорту також істотно 
ускладнюється у зв'язку з фактичним застосуванням елементів прецедентного 
права. Зазначений факт пояснюється специфікою спорту, який представляє 
собою цілісну інтегровану систему взаємозалежних елементів. Відповідно, 
фактичне застосування прецедентного права відбувається не тільки в межах 
країн англо-американської правової сім'ї, а й в європейських країнах, що 
належать до романо-германської правової сім'ї, і в світі в цілому. Яскравим 
підтвердженням цих процесів є створення Lex Sportiva (латинізований термін, 
який перекладається як «спортивне право»). Зазначена концепція з'явилася як 
осучаснена варіація Lex mercatoria - системи рішень судів, які існували в 
середньовічній Англії і головною функцією яких було вирішення спорів між 
купцями. Lex mercatoria є частиною системи прецедентного права. 

У вузькому сенсі Lex Sportiva є системою рішень, прийнятих Спортивним 
арбітражним судом (Лозанна, Швейцарія). Власне, цей термін і був вперше 
використаний в рішенні зазначеного суду. 

У широкому сенсі зазначена концепція об'єднує рішення Спортивного 
арбітражного суду, корпоративні норми міжнародних спортивних організацій, а 
також норми національного законодавства та рішення національних судів. 
Іншими словами, об'єднавши всі джерела регулятивного впливу на відносини в 
сфері спорту, розробники концепції Lex sportiva спробували створити окремий 
правопорядок для системи спорту, провідне місце в якому відводиться керівним 
органам в сфері спорту та Спортивному арбітражному суду. 

Створення окремого спортивного правопорядку стало можливим у зв'язку 
з існуванням концепції автономії (автономності) спорту, яка виникла ще на 
перших етапах формування сучасної системи спорту. Розвиток концепції 
автономії спорту призвів до того, що нормативно-правове регулювання, 
здійснюване державними або міждержавними інститутами, фактично стало 
другорядним у порівнянні з регулятивною діяльністю спортивних організацій. 

   Отже, відносини у сучасному спорті можуть бути належним чином 
врегульовані тільки у випадку використання механізмів приватного права. 
Зокрема, відомий дослідник К. Фостер, зазначає, що спортивне право - це 
приватний договірної порядок [1]. Він є легітимним на підставі домовленостей 
різних суб'єктів у сфері спорту про добровільне підпорядкування спортивним 
федераціям, які і є творцями відповідного регуляторного режиму. Додатковий 
аргумент на користь формування окремого приватного договірного порядку - 
правила розгляду спорів, закріплені в різних документах спортивних організацій. 
Йдеться перш за все про обов'язок всіх учасників спортивних відносин 
звертатися за захистом своїх прав не в національні суди або інші державні 
органи, а в приватні організації з розгляду спортивних суперечок. Це продукт 
регулятивної діяльності спортивних органів. Регулятивний вплив на гравців, 
спортивних функціонерів та інших суб'єктів у сфері спорту створюється 
ієрархічною пірамідою, де міжнародні спортивні федерації видають норми, 
обов'язкові для національних асоціацій, які, в свою чергу, зобов'язують 

підкорятися цим нормам спортсменів і інших суб'єктів, які здійснюють свою
діяльність під юрисдикцією асоціації. Таким чином, створюється добровільний
(принаймні за формою) регулятивний режим, що складається з набору
обов'язкових правил, прийнятих спортивними організаціями.
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МЕХАНІЗМ УКРАДАННЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ

Розвиток кредитних відносин є запорукою соціальної та економічної
стабільності будь-якого сучасного суспільства. Основні напрямки державної
політики у цій сфері мають бути спрямовані на удосконалення національного
законодавства, приведення його до загальновизнаних європейських стандартів, 
здійснення контролю за діяльністю суб’єктів системи кредитування, захист
інтересів споживачів фінансових послуг, надання останнім підтримку та державні 
гарантії, стимулювання та підтримку банківської системи, вдосконалення
відповідної інфраструктури, тощо. Створення сприятливого інвестиційного клімату
в умовах євроінтеграційних процесів в Україні є одним з найважливіших способів
подальшого економічного зростання країни. Одним із основних чинників, під
впливом яких формується інвестиційний клімат держави є стан її фінансово-
кредитної системи. На сьогодні даний сектор потребує впровадження комплексного
реформування, одним із найголовніших завдань якого є підвищення рівня
фінансової грамотності суб’єктів таких відносин та гармонізація національного й
міжнародного законодавства. Зазначені зміни мають відбуватись під час укладання
кредитних договорів, оскільки вже на цьому етапі їх учасники мають чітко
усвідомлювати всі наслідки запропонованих їм умов.

Процедура укладання договорів пов’язана із сутністю відповідної 
конструкції. Що стосується процедури укладання кредитного договору, то вона
відбувається акцептуванням фінансовою установою оферти позичальника. Варто
звернути увагу, що вчинення кредитодавцем конклюдентних дій стосовно
відкриття банківського рахунку та зарахування на нього суми кредиту також
може вважатись акцептом. Офертою позичальника є спрямована банку заява-
формуляр надати йому кредит на визначених фінансовою установою умовах. 
Для спрощення процедури визначення та погодження сторонами умов
кредитування, останні можуть міститись у розроблених фінансовою установою
тарифах, стандартних правилах, встановлених умовах надання та погашення 
кредитів, що набувають статус складової частини договору за наявності вказівки
щодо їх застосування у ньому.
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рівнях. У свою чергу, спортивні органи повинні пам'ятати про публічне
правопорядок і не виходити за його межі.

Механізм правового регулювання відносин у сфері спорту також істотно
ускладнюється у зв'язку з фактичним застосуванням елементів прецедентного
права. Зазначений факт пояснюється специфікою спорту, який представляє
собою цілісну інтегровану систему взаємозалежних елементів. Відповідно,
фактичне застосування прецедентного права відбувається не тільки в межах
країн англо-американської правової сім'ї, а й в європейських країнах, що
належать до романо-германської правової сім'ї, і в світі в цілому. Яскравим 
підтвердженням цих процесів є створення Lex Sportiva (латинізований термін,
який перекладається як «спортивне право»). Зазначена концепція з'явилася як
осучаснена варіація Lex mercatoria - системи рішень судів, які існували в 
середньовічній Англії і головною функцією яких було вирішення спорів між
купцями. Lex mercatoria є частиною системи прецедентного права.

У вузькому сенсі Lex Sportiva є системою рішень, прийнятих Спортивним
арбітражним судом (Лозанна, Швейцарія). Власне, цей термін і був вперше
використаний в рішенні зазначеного суду.

У широкому сенсі зазначена концепція об'єднує рішення Спортивного
арбітражного суду, корпоративні норми міжнародних спортивних організацій, а
також норми національного законодавства та рішення національних судів.
Іншими словами, об'єднавши всі джерела регулятивного впливу на відносини в 
сфері спорту, розробники концепції Lex sportiva спробували створити окремий 
правопорядок для системи спорту, провідне місце в якому відводиться керівним
органам в сфері спорту та Спортивному арбітражному суду.

Створення окремого спортивного правопорядку стало можливим у зв'язку
з існуванням концепції автономії (автономності) спорту, яка виникла ще на
перших етапах формування сучасної системи спорту. Розвиток концепції
автономії спорту призвів до того, що нормативно-правове регулювання,
здійснюване державними або міждержавними інститутами, фактично стало
другорядним у порівнянні з регулятивною діяльністю спортивних організацій.

Отже, відносини у сучасному спорті можуть бути належним чином
врегульовані тільки у випадку використання механізмів приватного права.
Зокрема, відомий дослідник К. Фостер, зазначає, що спортивне право - це 
приватний договірної порядок [1]. Він є легітимним на підставі домовленостей
різних суб'єктів у сфері спорту про добровільне підпорядкування спортивним
федераціям, які і є творцями відповідного регуляторного режиму. Додатковий
аргумент на користь формування окремого приватного договірного порядку -
правила розгляду спорів, закріплені в різних документах спортивних організацій.
Йдеться перш за все про обов'язок всіх учасників спортивних відносин
звертатися за захистом своїх прав не в національні суди або інші державні
органи, а в приватні організації з розгляду спортивних суперечок. Це продукт
регулятивної діяльності спортивних органів. Регулятивний вплив на гравців,
спортивних функціонерів та інших суб'єктів у сфері спорту створюється 
ієрархічною пірамідою, де міжнародні спортивні федерації видають норми,
обов'язкові для національних асоціацій, які, в свою чергу, зобов'язують

підкорятися цим нормам спортсменів і інших суб'єктів, які здійснюють свою 
діяльність під юрисдикцією асоціації. Таким чином, створюється добровільний 
(принаймні за формою) регулятивний режим, що складається з набору 
обов'язкових правил, прийнятих спортивними організаціями. 
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МЕХАНІЗМ УКЛАДАННЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ 

Розвиток кредитних відносин є запорукою соціальної та економічної 
стабільності будь-якого сучасного суспільства. Основні напрямки державної 
політики у цій сфері мають бути спрямовані на  удосконалення національного 
законодавства, приведення його до загальновизнаних європейських стандартів, 
здійснення контролю за діяльністю суб’єктів системи кредитування, захист 
інтересів споживачів фінансових послуг, надання останнім підтримку та державні 
гарантії, стимулювання та підтримку банківської системи, вдосконалення 
відповідної інфраструктури, тощо. Створення сприятливого інвестиційного клімату 
в умовах євроінтеграційних процесів в Україні є одним з найважливіших способів 
подальшого економічного зростання країни. Одним із основних чинників, під 
впливом яких формується інвестиційний клімат держави є стан її фінансово-
кредитної системи. На сьогодні даний сектор потребує впровадження комплексного 
реформування, одним із найголовніших завдань якого є підвищення рівня 
фінансової грамотності суб’єктів таких відносин та гармонізація національного й 
міжнародного законодавства. Зазначені зміни мають відбуватись під час укладання 
кредитних договорів, оскільки вже на цьому етапі їх учасники мають чітко 
усвідомлювати всі наслідки запропонованих їм умов. 

Процедура укладання договорів пов’язана із сутністю відповідної 
конструкції. Що стосується процедури укладання кредитного договору, то вона 
відбувається акцептуванням фінансовою установою оферти позичальника. Варто 
звернути увагу, що вчинення кредитодавцем конклюдентних дій стосовно 
відкриття банківського рахунку та зарахування на нього суми кредиту також 
може вважатись акцептом. Офертою позичальника є спрямована банку заява-
формуляр надати йому кредит на визначених фінансовою установою умовах. 
Для спрощення процедури визначення та погодження сторонами умов 
кредитування, останні можуть міститись у розроблених фінансовою установою 
тарифах, стандартних правилах, встановлених умовах надання та погашення 
кредитів, що набувають статус складової частини договору за наявності вказівки 
щодо їх застосування у ньому. 
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На практиці офертою кредитного договору може бути документ, 
підписаний однією зі сторін і запропонований іншій. Так, пропозицією укласти 
договір вважається проект договору або його трафаретний проект (бланк), 
підписаний банком і направлений позичальнику. Також кредитний договір може 
бути укладеним якщо позичальник знімає кошти з відкритого на його ім’я 
рахунка, це свідчить про виникнення кредитних відносин незалежно від 
наявності попередньо підписаного кредитного договору. Зазвичай укладання 
кредитного договору обмежується декількома способами, а саме: здійсненням 
розрахунків за придбаний товар з використанням банківських карт (за умови 
попереднього зарахування суми кредиту на банківський рахунок позичальника); 
здійсненням оплати товару шляхом списання коштів з банківського вкладу 
(депозиту), на який банком попередньо зарахований кредит, як на підставі 
платіжного доручення, так і в безакцептному порядку на підставі платіжної 
вимоги продавця. При цьому, варто звернути увагу, що надання банком коштів 
позичальнику здійснюється разовим зарахуванням грошей на банківські 
рахунки, а також шляхом відкриття кредитної лінії.  

У процесі прийняття рішення про залучення додаткових фінансів велике 
значення має реклама банківських послуг. Недобросовісне рекламування 
створює неконкурентні переваги для тих чи інших кредитних установ, а також 
вводить в оману клієнтів фінансових послуг. Законодавством України 
встановлено низку засобів захисту прав позичальника, зокрема, право на 
отримання вичерпної інформації про умови кредитування перед укладенням 
договору. Так, статтею 7 Закону України «Про споживче кредитування» істотно 
обмежуються рекламні можливості кредитодавця. Зокрема, забороняється 
вживання таких термінів, як «безкоштовний» кредит або кредит «без 
документів», оскільки вони вводять в оману клієнтів фінансових установ.  

Не зважаючи на велику кількість нормативного матеріалу, присвяченого 
питанню інформації, що надається перед укладанням кредитного договору, 
вітчизняне законодавство потребує подальшого реформування у цій сфері. 
Головною проблемою є відсутність інформації про ефективну (реальну) 
процентну ставку через поширену практику застосування додаткових і 
прихованих комісій, платежів за супутні послуги. Необізнаність позичальника 
щодо рівня ефективної процентної ставки унеможливлює точний розрахунок 
фінансових можливостей, відповідно, збільшує ризики неповернення, що може 
негативно позначитися на вкладниках банку, який надає кредит. Різними 
експертними групами робляться висновки, що споживачі не до кінця розуміють 
умови кредитних договорів та позбавлені можливості оцінити реальну вартість 
кредиту. Це, як раз, яскравий приклад поєднання низької фінансової грамотності, 
недобросовісної діяльності фінансових установ та законодавчих прогалин у 
кредитуванні. Також у нормативно-правових актах України відсутні відомості 
про можливості дієвих механізмів застосування заходів впливу органами, що 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг за відповідні 
порушення. Це пов’язано з відсутністю у регуляторів фінансового ринку 
достатніх повноважень із правозастосування – особливо права накладати штрафи 
за порушення прав споживачів. Спостерігається відсутність реальних 
компенсаційних механізмів для споживачів, адже такі органи не мають права 

втручатися в правовідносини між споживачами й фінансовими установами, 
вимагати їх зміни чи припинення або звертатися до суду з такою вимогою.  

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про необхідність 
підвищення вимог вітчизняного законодавства до реклами й розкриття 
інформації про умови кредитування. Зокрема, встановити обов’язок фінансових 
установ (або їх представників) надавати чітку, стислу, достовірну, надійну, 
придатну для порівняння, зрозумілу, легкодоступну та вчасну інформацію, яка 
не вводить в оману споживачів, в письмовій або електронній формі, що 
стосується фінансових продуктів та послуг, які пропонуються, їх основних 
характеристик, можливості отримання більш простих, альтернативних послуг; 
відомостей про витрати або застосування штрафних санкцій у разі порушення 
умов договору споживчого кредитування; інформації про ризики та умови 
припинення дії кредитного продукту чи послуг. Також слід встановити правило 
щодо необхідності надання клієнту вказаної інформації на всіх стадіях 
кредитних відносин – укладання, зміни та розірвання договору. При чому, 
обов’язковим вбачається запровадження стандартизованої форми розкриття 
такої інформації до укладання договору про надання кредиту. Відповідна форма 
має встановлюватись органами, які здійснюють державне регулювання та нагляд 
у сфері споживчого кредитування, із зазначенням репрезентативного прикладу 
реклами фінансових послуг. Слід врегулювати питання про те, що вимоги, які 
висуваються до надання переддоговірної інформації мають застосовуватись як 
до фінансових установ, так і кредитних посередників. Діяльність останніх має 
реєструватись органами, що здійснюють державне   регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, за винятком випадків, коли кредитним посередником 
виступає банк або інша фінансова установа. 

Вітчизняне законодавство потребує створення дієвої та чіткої системи 
захисту прав клієнтів фінансових послуг, наділення відповідними 
повноваженнями регуляторів даного ринку, визначення правильних підходів до 
регулювання відносин кредитування та встановлення відповідальності за 
порушення прав у цій сфері. Для реалізації поставленого завдання органи, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах свої 
компетенції зобов‘язані співпрацювати між собою щодо забезпечення захисту 
прав клієнтів фінансових послуг, у тому числі обмінюватися інформацією щодо 
скарг, правопорушень на ринку фінансових послуг, осіб притягнутих до 
відповідальності. 
 

 
Уралова Юлія Павлівна, 
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Малолітні та неповнолітні особи або за сімейним законодавством – діти, 

завжди залишаються найбільш вразливими учасниками суспільних відносин. Це 
є закономірно, бо такі елементи їх правового статусу як вік, і залежно від нього 
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На практиці офертою кредитного договору може бути документ, 
підписаний однією зі сторін і запропонований іншій. Так, пропозицією укласти 
договір вважається проект договору або його трафаретний проект (бланк), 
підписаний банком і направлений позичальнику. Також кредитний договір може 
бути укладеним якщо позичальник знімає кошти з відкритого на його ім’я 
рахунка, це свідчить про виникнення кредитних відносин незалежно від 
наявності попередньо підписаного кредитного договору. Зазвичай укладання 
кредитного договору обмежується декількома способами, а саме: здійсненням 
розрахунків за придбаний товар з використанням банківських карт (за умови 
попереднього зарахування суми кредиту на банківський рахунок позичальника); 
здійсненням оплати товару шляхом списання коштів з банківського вкладу 
(депозиту), на який банком попередньо зарахований кредит, як на підставі 
платіжного доручення, так і в безакцептному порядку на підставі платіжної 
вимоги продавця. При цьому, варто звернути увагу, що надання банком коштів 
позичальнику здійснюється разовим зарахуванням грошей на банківські 
рахунки, а також шляхом відкриття кредитної лінії.  

У процесі прийняття рішення про залучення додаткових фінансів велике 
значення має реклама банківських послуг. Недобросовісне рекламування 
створює неконкурентні переваги для тих чи інших кредитних установ, а також 
вводить в оману клієнтів фінансових послуг. Законодавством України 
встановлено низку засобів захисту прав позичальника, зокрема, право на 
отримання вичерпної інформації про умови кредитування перед укладенням 
договору. Так, статтею 7 Закону України «Про споживче кредитування» істотно 
обмежуються рекламні можливості кредитодавця. Зокрема, забороняється 
вживання таких термінів, як «безкоштовний» кредит або кредит «без 
документів», оскільки вони вводять в оману клієнтів фінансових установ.  

Не зважаючи на велику кількість нормативного матеріалу, присвяченого 
питанню інформації, що надається перед укладанням кредитного договору, 
вітчизняне законодавство потребує подальшого реформування у цій сфері. 
Головною проблемою є відсутність інформації про ефективну (реальну) 
процентну ставку через поширену практику застосування додаткових і 
прихованих комісій, платежів за супутні послуги. Необізнаність позичальника 
щодо рівня ефективної процентної ставки унеможливлює точний розрахунок 
фінансових можливостей, відповідно, збільшує ризики неповернення, що може 
негативно позначитися на вкладниках банку, який надає кредит. Різними 
експертними групами робляться висновки, що споживачі не до кінця розуміють 
умови кредитних договорів та позбавлені можливості оцінити реальну вартість 
кредиту. Це, як раз, яскравий приклад поєднання низької фінансової грамотності, 
недобросовісної діяльності фінансових установ та законодавчих прогалин у 
кредитуванні. Також у нормативно-правових актах України відсутні відомості 
про можливості дієвих механізмів застосування заходів впливу органами, що 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг за відповідні 
порушення. Це пов’язано з відсутністю у регуляторів фінансового ринку 
достатніх повноважень із правозастосування – особливо права накладати штрафи 
за порушення прав споживачів. Спостерігається відсутність реальних 
компенсаційних механізмів для споживачів, адже такі органи не мають права 

втручатися в правовідносини між споживачами й фінансовими установами, 
вимагати їх зміни чи припинення або звертатися до суду з такою вимогою.  

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про необхідність 
підвищення вимог вітчизняного законодавства до реклами й розкриття 
інформації про умови кредитування. Зокрема, встановити обов’язок фінансових 
установ (або їх представників) надавати чітку, стислу, достовірну, надійну, 
придатну для порівняння, зрозумілу, легкодоступну та вчасну інформацію, яка 
не вводить в оману споживачів, в письмовій або електронній формі, що 
стосується фінансових продуктів та послуг, які пропонуються, їх основних 
характеристик, можливості отримання більш простих, альтернативних послуг; 
відомостей про витрати або застосування штрафних санкцій у разі порушення 
умов договору споживчого кредитування; інформації про ризики та умови 
припинення дії кредитного продукту чи послуг. Також слід встановити правило 
щодо необхідності надання клієнту вказаної інформації на всіх стадіях 
кредитних відносин – укладання, зміни та розірвання договору. При чому, 
обов’язковим вбачається запровадження стандартизованої форми розкриття 
такої інформації до укладання договору про надання кредиту. Відповідна форма 
має встановлюватись органами, які здійснюють державне регулювання та нагляд 
у сфері споживчого кредитування, із зазначенням репрезентативного прикладу 
реклами фінансових послуг. Слід врегулювати питання про те, що вимоги, які 
висуваються до надання переддоговірної інформації мають застосовуватись як 
до фінансових установ, так і кредитних посередників. Діяльність останніх має 
реєструватись органами, що здійснюють державне   регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, за винятком випадків, коли кредитним посередником 
виступає банк або інша фінансова установа. 

Вітчизняне законодавство потребує створення дієвої та чіткої системи 
захисту прав клієнтів фінансових послуг, наділення відповідними 
повноваженнями регуляторів даного ринку, визначення правильних підходів до 
регулювання відносин кредитування та встановлення відповідальності за 
порушення прав у цій сфері. Для реалізації поставленого завдання органи, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах свої 
компетенції зобов‘язані співпрацювати між собою щодо забезпечення захисту 
прав клієнтів фінансових послуг, у тому числі обмінюватися інформацією щодо 
скарг, правопорушень на ринку фінансових послуг, осіб притягнутих до 
відповідальності. 
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об’єм дієздатності, встановлений в законодавстві, наявність або відсутність 
батьків (усиновлювачів) на протязі часу до повноліття, а також інші обставини, 
що впливають на здійснення і охорону прав дітей, а саме: належне чи неналежне 
виконання батьками або іншими законними представниками, органами опіки та 
піклування своїх обов’язків, наявність майна та його збереження, належне та 
ефективне управління майном дитини на її користь, відсутність певного 
життєвого досвіду щодо вчинення певних дій в зв’язку з віком дитини і ін. – всі 
перелічені елементи і критерії представляють «слабкість» позиції, обмеженість 
або відсутність захищеності в правовому положенні дитини в нашому 
суспільстві. 

Відносини щодо здійснення і охорони майнових прав дитини 
врегульовано нормами цивільного, сімейного і спеціального законодавства, 
зокрема Законом України «Про охорону дитинства».[1] Україна також 
ратифікувала основні Конвенції щодо прав дитини. 

Сімейний кодекс України (далі – СК України) ст. 177 встановив 
положення щодо регулювання процесу «управління майном дитини». Ст. 177 
розташована у Гл. 14 «Права батьків і дітей на майно», тому можна тлумачити, 
що законодавцем визначено «управління майном дитини» як один з видів права 
батьків і дітей на майно.[2] Також видами такого права Гл. 14 СК України 
визначає: право власності батьків і дітей; право власності дитини на майно, 
призначене для її розвитку, навчання та виховання; право спільної сумісної 
власності батьків і дітей; права батьків та дітей щодо користування майном; 
право власності на аліменти, одержані на дитину. Тобто «управління майном 
дитини» відокремлюється за правовою природою від права власності дитини і 
права користування і виходячи з положень ст. 177 СК України розглядається за 
змістом, саме як право управління майном дитини. Саме тому, що нормою 
встановлені правомочності такого права через певні дії без спеціального на те 
повноваження, що можуть вчинятися батьками, органами опіки та піклування 
щодо майна малолітньої та неповнолітньої дитини. Так, положеннями цієї статті 
встановлено наступні дії: 1) юридичного характеру з боку батьків: а) вчиняти 
правочини, зазначені ч. 2 ст. 177 СК України при наявності дозволу органів 
опіки та піклування щодо майна малолітньої дитини; б) дати згоду на вчинення 
неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених ч. 2 цієї статті, лише з 
дозволу органу опіки та піклування; в) презумпції згоди другого з батьків при 
вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини г) 
відшкодування матеріальної шкоди та повернення доходів, одержаних від 
управління майном; 2) фактичного характеру з боку батьків: а) зобов’язання 
дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах; б) 
здійснюють управління її майном належним малолітній дитині, без спеціального 
на те повноваження; 3) юридичного характеру з боку органів опіки та 
піклування: а) надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна 
дитини після перевірки, що проводиться протягом одного місяця, і лише в разі 
гарантування збереження права дитини на житло; б) відмовити у наданні 
дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним 

зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна за 
підставами ч. 5 ст. 177 СК України. 

Закріплена реалізація права управління майном дитини, саме для цієї 
категорії фізичних осіб викладена в нормі сімейного права як імперативний 
захід, і є необхідною, насамперед, з точку зору гарантування здійснення і 
охорони майнових прав дитини. Але закріплені положення по управлінню 
майном дитини тільки фрагментарно встановлюють особливості забезпечення 
юридичних і фактичних дій щодо забезпечення і охорони окремих майнових 
прав дитини. Зміст правової конструкції «управління майном дитини», 
закладений в ст. 177 СК України не співпадає і не узгоджується з визначенням 
змісту «управління майном», закріпленим в інших законах, зокрема і ЦК 
України. [3] Так, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» перелічує 
правомочності, зокрема і встановлені в ст. 177 СК України, але визнає їх змістом 
іншого права, а саме - права дитини на майно. Що є більш доречним, з огляду на 
те, що малолітні і неповнолітні особи за цивільним правом є суб’єктами 
цивільних правовідносин, а Розділ ІІ Конституції України гарантує рівність 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, в тому числі і дітям. [4] 

Отже, Гл. 70 ЦК України врегульовано договірну конструкцію управління 
майном. Так, ч. 3, 4 ст. 1032 встановлені положення щодо установника майна, 
якщо власником майна є малолітня або неповнолітня особа. Але стороною 
управителем може бути виключно суб’єкт підприємницької діяльності (ч. 1 ст. 
1033), що виключає застосування договору управління майном щодо 
правовідносин між батьками і дітьми. Також договір управління майном 
застосовується і у відносинах права довірчої власності (ч. 2 ст. 316). Ч. 2, 4 ст. 72 
ЦК України передбачає управління майном малолітньої особи над якою 
встановлено опіку та неповнолітньої особи над якою встановлено піклування, в 
цьому випадку законом встановлена можливість оплати дій опікуна або 
піклувальника, і можливість укладання договору з третіми особами щодо 
управління майном малолітньої або неповнолітньої особи. 

В Законі України «Про управління об’єктами державної власності» ст. 1 
управління майном подається як здійснення уповноваженими органами 
повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об’єктів, 
пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, 
визначених законодавством України, з метою задоволення державних та 
суспільних потреб.[5] 

Отже, можна виокремити певні ознаки правової конструкції «управління 
майном» : 1) договірне зобов’язання; 2) здійснення повноважень щодо майна, 
пов’язаних з правом власності; 3) встановлені законодавством чіткі критерії 
щодо майна як предмету договору або об’єктів власності; 4) встановлення мети і 
інтересу управника в договірному зобов’язані; 5) визначення управителя як 
суб’єкта підприємницької діяльності і ін. 

Відносини щодо майна між батьками і дітьми, і між органами опіки та 
піклування і дітьми не розглядаються як договірні зобов’язання. Як зазначали 
вчені такі відносини можна визначити за своїм характером і змістом як 
«зобов’язання ніби з контрактів» або з Римського права квазіконтрактів. В таких 
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об’єм дієздатності, встановлений в законодавстві, наявність або відсутність 
батьків (усиновлювачів) на протязі часу до повноліття, а також інші обставини, 
що впливають на здійснення і охорону прав дітей, а саме: належне чи неналежне 
виконання батьками або іншими законними представниками, органами опіки та 
піклування своїх обов’язків, наявність майна та його збереження, належне та 
ефективне управління майном дитини на її користь, відсутність певного 
життєвого досвіду щодо вчинення певних дій в зв’язку з віком дитини і ін. – всі 
перелічені елементи і критерії представляють «слабкість» позиції, обмеженість 
або відсутність захищеності в правовому положенні дитини в нашому 
суспільстві. 

Відносини щодо здійснення і охорони майнових прав дитини 
врегульовано нормами цивільного, сімейного і спеціального законодавства, 
зокрема Законом України «Про охорону дитинства».[1] Україна також 
ратифікувала основні Конвенції щодо прав дитини. 

Сімейний кодекс України (далі – СК України) ст. 177 встановив 
положення щодо регулювання процесу «управління майном дитини». Ст. 177 
розташована у Гл. 14 «Права батьків і дітей на майно», тому можна тлумачити, 
що законодавцем визначено «управління майном дитини» як один з видів права 
батьків і дітей на майно.[2] Також видами такого права Гл. 14 СК України 
визначає: право власності батьків і дітей; право власності дитини на майно, 
призначене для її розвитку, навчання та виховання; право спільної сумісної 
власності батьків і дітей; права батьків та дітей щодо користування майном; 
право власності на аліменти, одержані на дитину. Тобто «управління майном 
дитини» відокремлюється за правовою природою від права власності дитини і 
права користування і виходячи з положень ст. 177 СК України розглядається за 
змістом, саме як право управління майном дитини. Саме тому, що нормою 
встановлені правомочності такого права через певні дії без спеціального на те 
повноваження, що можуть вчинятися батьками, органами опіки та піклування 
щодо майна малолітньої та неповнолітньої дитини. Так, положеннями цієї статті 
встановлено наступні дії: 1) юридичного характеру з боку батьків: а) вчиняти 
правочини, зазначені ч. 2 ст. 177 СК України при наявності дозволу органів 
опіки та піклування щодо майна малолітньої дитини; б) дати згоду на вчинення 
неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених ч. 2 цієї статті, лише з 
дозволу органу опіки та піклування; в) презумпції згоди другого з батьків при 
вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини г) 
відшкодування матеріальної шкоди та повернення доходів, одержаних від 
управління майном; 2) фактичного характеру з боку батьків: а) зобов’язання 
дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах; б) 
здійснюють управління її майном належним малолітній дитині, без спеціального 
на те повноваження; 3) юридичного характеру з боку органів опіки та 
піклування: а) надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна 
дитини після перевірки, що проводиться протягом одного місяця, і лише в разі 
гарантування збереження права дитини на житло; б) відмовити у наданні 
дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним 

зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна за 
підставами ч. 5 ст. 177 СК України. 

Закріплена реалізація права управління майном дитини, саме для цієї 
категорії фізичних осіб викладена в нормі сімейного права як імперативний 
захід, і є необхідною, насамперед, з точку зору гарантування здійснення і 
охорони майнових прав дитини. Але закріплені положення по управлінню 
майном дитини тільки фрагментарно встановлюють особливості забезпечення 
юридичних і фактичних дій щодо забезпечення і охорони окремих майнових 
прав дитини. Зміст правової конструкції «управління майном дитини», 
закладений в ст. 177 СК України не співпадає і не узгоджується з визначенням 
змісту «управління майном», закріпленим в інших законах, зокрема і ЦК 
України. [3] Так, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» перелічує 
правомочності, зокрема і встановлені в ст. 177 СК України, але визнає їх змістом 
іншого права, а саме - права дитини на майно. Що є більш доречним, з огляду на 
те, що малолітні і неповнолітні особи за цивільним правом є суб’єктами 
цивільних правовідносин, а Розділ ІІ Конституції України гарантує рівність 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, в тому числі і дітям. [4] 

Отже, Гл. 70 ЦК України врегульовано договірну конструкцію управління 
майном. Так, ч. 3, 4 ст. 1032 встановлені положення щодо установника майна, 
якщо власником майна є малолітня або неповнолітня особа. Але стороною 
управителем може бути виключно суб’єкт підприємницької діяльності (ч. 1 ст. 
1033), що виключає застосування договору управління майном щодо 
правовідносин між батьками і дітьми. Також договір управління майном 
застосовується і у відносинах права довірчої власності (ч. 2 ст. 316). Ч. 2, 4 ст. 72 
ЦК України передбачає управління майном малолітньої особи над якою 
встановлено опіку та неповнолітньої особи над якою встановлено піклування, в 
цьому випадку законом встановлена можливість оплати дій опікуна або 
піклувальника, і можливість укладання договору з третіми особами щодо 
управління майном малолітньої або неповнолітньої особи. 

В Законі України «Про управління об’єктами державної власності» ст. 1 
управління майном подається як здійснення уповноваженими органами 
повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об’єктів, 
пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, 
визначених законодавством України, з метою задоволення державних та 
суспільних потреб.[5] 

Отже, можна виокремити певні ознаки правової конструкції «управління 
майном» : 1) договірне зобов’язання; 2) здійснення повноважень щодо майна, 
пов’язаних з правом власності; 3) встановлені законодавством чіткі критерії 
щодо майна як предмету договору або об’єктів власності; 4) встановлення мети і 
інтересу управника в договірному зобов’язані; 5) визначення управителя як 
суб’єкта підприємницької діяльності і ін. 

Відносини щодо майна між батьками і дітьми, і між органами опіки та 
піклування і дітьми не розглядаються як договірні зобов’язання. Як зазначали 
вчені такі відносини можна визначити за своїм характером і змістом як 
«зобов’язання ніби з контрактів» або з Римського права квазіконтрактів. В таких 
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відносинах відсутній договір між сторонами, але зобов’язання схожі з тими, що 
виникають з договору і умови щодо укладання квазіконтрактів містять умови 
щодо управління майна.[6] 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що «управління майном 
дитини» необхідно розглядати як окреме право батьків і дітей на майно. Зміст 
права управління майном дитини полягає в здійсненні батьками та/або органами 
опіки та піклування юридичних та/або фактичних дій щодо реалізації 
(забезпечення) і охорони права власності і обмежених речових прав дитини на 
майно в межах визначених законодавством України. Також право управління 
майном дитини можна розглядати як елемент правомочності права користування 
і права розпорядження. 
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ 
РЕПУТАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

 
Чим більше розвиваються інформаційні технології, тим більше кожна 

особа отримує можливість поширювати інформацію будь-якого змісту серед 
необмеженого кола людей. Але, варто зазначити, що така «свобода дій» досить 
часто призводить або може призвести до неправомірного зловживання такою 
можливістю. 

Процес відновлення прав, які були порушені поширенням недостовірної 
інформації, можливий в досудовому порядку, але, в більшості випадків єдиною 
можливістю відновлення прав є звернення за захистом саме до суду. 

Проблеми захисту честі і гідності в Україні досліджували такі науковці, 
як: Р. А. Калюжний, О. М. Бандурка, О. В. Синєгубов, М. М. Гуренко,                                    
В. В. Івановський, І. Н. Зубова, В. В. Ковальська, Р. О. Стефанчук,                                                      
І. Ф. Дерюжинський, А. А. Сергєєв та інші. І, хоча на сьогоднішній день існує 
велика кількість наукових досліджень, які дали змогу зрозуміти сутність та 
особливості захисту честі, гідності та ділової репутації, але все ж таки існують 
певні питання, які необхідно розглянути для створення повної картини 
зазначеної проблеми та можливості її вирішення. 

В даній статті ми спробуємо звернути увагу на необхідність захисту честі, 
гідності і ділової репутації поліцейських. 

Поліцейські в своїй діяльності часто стикаються з психологічним 
навантаженням, конфліктами різного роду та супротивами правопорушників, 
тому для них захист честі, гідності та ділової репутації має бути особливо 
актуальним на сьогоднішній день. 

Непоодинокі випадки, коли, виконуючи свої службові обов’язки, 
поліцейські стають свідками порушень особистих немайнових прав. І хоча 
робота поліцейських спрямована на захист прав та інтересів людини та 
громадянина, однак, поліцейські в своїй діяльності часто піддаються тиску з 
боку тих же громадян, які водночас спричиняють шкоду їх честі, гідності та 
діловій репутації. Така шкода хоч і спричиняється поліцейським, але 
залишається, на перший погляд, найменш помітною. 

Спробуємо коротко розкрити сутність честі, гідності і ділової репутації 
поліцейського. Так, у юридичному словнику дається визначення, що честь – це 
певна соціальна оцінка громадянина, об’єктивне ставлення до нього, яке 
утворює його моральну і ділову репутацію [1, с. 515]. Тобто, честь поліцейського 
– це соціальна оцінка поліцейського, яка пов’язана з оцінкою таких його якостей, 
як: справедливість, тактовність, правдивість, врівноваженість, бажання надавати 
допомогу та захищати ціною власного здоров'я та життя. Гідність – 
усвідомлення особистих своїх якостей, здібностей, світогляду і суспільного 
значення [1,                       с. 515]. Тобто, гідність поліцейського – це моральне 
ставлення поліцейського до самого себе. У словнику слів іншомовного 
походження вказується, що репутація – створена загальна думка про переваги чи 
недоліки кого-небудь, суспільна оцінка [2, с. 538]. Якщо ж вести мову про ділову 
репутацію поліцейського, то під нею варто розуміти позитивну суспільну оцінку 
професійних, службових, посадових якостей поліцейського.  

А тепер, спробуймо з’ясувати, чому так важливо захищати честь, гідність 
і ділову репутацію поліцейських. 

Якщо протягом тривалого часу заподіювати моральні страждання 
поліцейському, принижуючи його моральні і ділові якості, то з часом, під 
впливом цих страждань і негативних емоцій, він може припинити займатись 
своєю діяльністю. Так, наприклад, якщо в засобах масової інформації 
опублікувати неправдиву інформацію відносно конкретних поліцейських про те, 
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відносинах відсутній договір між сторонами, але зобов’язання схожі з тими, що 
виникають з договору і умови щодо укладання квазіконтрактів містять умови 
щодо управління майна.[6] 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що «управління майном 
дитини» необхідно розглядати як окреме право батьків і дітей на майно. Зміст 
права управління майном дитини полягає в здійсненні батьками та/або органами 
опіки та піклування юридичних та/або фактичних дій щодо реалізації 
(забезпечення) і охорони права власності і обмежених речових прав дитини на 
майно в межах визначених законодавством України. Також право управління 
майном дитини можна розглядати як елемент правомочності права користування 
і права розпорядження. 
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ 
РЕПУТАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

 
Чим більше розвиваються інформаційні технології, тим більше кожна 

особа отримує можливість поширювати інформацію будь-якого змісту серед 
необмеженого кола людей. Але, варто зазначити, що така «свобода дій» досить 
часто призводить або може призвести до неправомірного зловживання такою 
можливістю. 

Процес відновлення прав, які були порушені поширенням недостовірної 
інформації, можливий в досудовому порядку, але, в більшості випадків єдиною 
можливістю відновлення прав є звернення за захистом саме до суду. 

Проблеми захисту честі і гідності в Україні досліджували такі науковці, 
як: Р. А. Калюжний, О. М. Бандурка, О. В. Синєгубов, М. М. Гуренко,                                    
В. В. Івановський, І. Н. Зубова, В. В. Ковальська, Р. О. Стефанчук,                                                      
І. Ф. Дерюжинський, А. А. Сергєєв та інші. І, хоча на сьогоднішній день існує 
велика кількість наукових досліджень, які дали змогу зрозуміти сутність та 
особливості захисту честі, гідності та ділової репутації, але все ж таки існують 
певні питання, які необхідно розглянути для створення повної картини 
зазначеної проблеми та можливості її вирішення. 

В даній статті ми спробуємо звернути увагу на необхідність захисту честі, 
гідності і ділової репутації поліцейських. 

Поліцейські в своїй діяльності часто стикаються з психологічним 
навантаженням, конфліктами різного роду та супротивами правопорушників, 
тому для них захист честі, гідності та ділової репутації має бути особливо 
актуальним на сьогоднішній день. 

Непоодинокі випадки, коли, виконуючи свої службові обов’язки, 
поліцейські стають свідками порушень особистих немайнових прав. І хоча 
робота поліцейських спрямована на захист прав та інтересів людини та 
громадянина, однак, поліцейські в своїй діяльності часто піддаються тиску з 
боку тих же громадян, які водночас спричиняють шкоду їх честі, гідності та 
діловій репутації. Така шкода хоч і спричиняється поліцейським, але 
залишається, на перший погляд, найменш помітною. 

Спробуємо коротко розкрити сутність честі, гідності і ділової репутації 
поліцейського. Так, у юридичному словнику дається визначення, що честь – це 
певна соціальна оцінка громадянина, об’єктивне ставлення до нього, яке 
утворює його моральну і ділову репутацію [1, с. 515]. Тобто, честь поліцейського 
– це соціальна оцінка поліцейського, яка пов’язана з оцінкою таких його якостей, 
як: справедливість, тактовність, правдивість, врівноваженість, бажання надавати 
допомогу та захищати ціною власного здоров'я та життя. Гідність – 
усвідомлення особистих своїх якостей, здібностей, світогляду і суспільного 
значення [1,                       с. 515]. Тобто, гідність поліцейського – це моральне 
ставлення поліцейського до самого себе. У словнику слів іншомовного 
походження вказується, що репутація – створена загальна думка про переваги чи 
недоліки кого-небудь, суспільна оцінка [2, с. 538]. Якщо ж вести мову про ділову 
репутацію поліцейського, то під нею варто розуміти позитивну суспільну оцінку 
професійних, службових, посадових якостей поліцейського.  

А тепер, спробуймо з’ясувати, чому так важливо захищати честь, гідність 
і ділову репутацію поліцейських. 

Якщо протягом тривалого часу заподіювати моральні страждання 
поліцейському, принижуючи його моральні і ділові якості, то з часом, під 
впливом цих страждань і негативних емоцій, він може припинити займатись 
своєю діяльністю. Так, наприклад, якщо в засобах масової інформації 
опублікувати неправдиву інформацію відносно конкретних поліцейських про те, 
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що вони неправомірно застосовують заходи фізичного впливу, зброю, або ж 
зловживають алкогольними напоями чи наркотичними речовинами тощо, то в 
таких випадках шкода може бути заподіяна не лише окремому поліцейському, а 
й діяльності Національної поліції загалом. Оскільки при ознайомленні населення 
з такою неправдивою інформацією спостерігається втрата їх віри до отримання 
професійної допомоги від силових структур, захисту перед беззаконням, та і 
зрештою посилюється недовіра населення до Національної поліції України в 
цілому. 

Таким чином, хочемо зазначити, що заподіяння моральної шкоди 
поліцейському шляхом поширення неправдивих відомостей, що ганьблять його 
ділову репутацію, обов’язково заподіює шкоду і Національній поліції України, а 
також її керівництву. 

Істотним показником успішної професійної діяльності Національної 
поліції є не лише готовність поліцейських забезпечувати громадський порядок, а 
запровадження ефективної оцінки діяльності поліції. А метою поліцейської 
діяльності є ефективне зниження рівня злочинності та охорона громадського 
порядку, що здійснюється продуктивно, справедливо, з повагою до людської 
гідності. 

Позитивна ділова репутація кожного поліцейського робить Національну 
поліцію України більш привабливою як для фізичних так і для юридичних осіб, 
створює престиж служби в поліції. 

Таким чином, вимогу про відшкодування моральної шкоди 
поліцейському у зв’язку з приниженням його честі, гідності і ділової репутації 
може бути подано як самою Національною поліцією України, так і самим 
поліцейським індивідуально. 

Під час розгляду справ зазначеної категорії суди повинні мати на увазі, 
що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою 
для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, 
тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена 
інформація стосується певного поліцейського, або Національної поліції України, 
тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не 
відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові 
права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або 
перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове 
право. Згідно з положеннями статті 277 Цивільного кодексу України і статті 81 
Цивільного процесуального кодексу України обов’язок довести, що поширена 
інформація є достовірною, покладається на відповідача, проте позивач має право 
подати докази недостовірності поширеної інформації. Позивач повинен довести 
факт поширення інформації відповідачем, а також те, що внаслідок цього було 
порушено його особисті немайнові права, такі як честь, гідність та ділова 
репутація [3, с. 16]. 

Але, як показує практика, то поліцейські рідко використовують 
можливості цивільно-правового захисту. Це пов’язано з тим, що вони 
недостатньо знають законодавчу базу, а також і недостатньо уваги приділяють 
цим проблемам керівники Національної поліції. Також слід відмітити, що 

оскільки захист особистих немайнових прав (честі, гідності і ділової репутації) 
передбачає тривалий судовий процес, то поліцейські свідомо не бажають 
користуватися цим захистом. До того ж, вони розуміють, що і рішення суду не 
завжди може буде позитивним для них. 

Підводячи підсумок вище висловленому, хочемо зазначити, що здійснення 
належного правового захисту таких особистих немайнових прав поліцейських як 
захист честі, гідності і ділової репутації, сприятиме забезпеченню необхідного 
стану діяльності Національної поліції України в цілому та буде підкреслювати 
здатність до негайного реагування на зростання негативних явищ у суспільстві, а 
також підвищуватиме рівень довіри українців до поліції. 
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СІМЕЙНО-ПРАВОВА ТЕОРІЯ ПЕРЕВАЖНИХ ПРАВ  

Термін «переважне право» згадується в ч. 1 ст. 151, ч. 1 ст. 163, ч. 4 
ст. 167, ч. ч. 1, 2 ст. 213, ч. 3 ст. 283 Сімейного кодексу України (далі – СКУ). 
Проте переважні права, незважаючи на галузеву «автономію» українського 
сімейного права, хоча і не ігнорувалися (про що свідчать, передусім, наукові 
праці Л. В. Красицької та С. М. Клименко), але донині розглядалися лише 
уривчасто.  

Принагідно слід зазначити, що різнобічні аспекти переважних прав у 
цивільному праві віддзеркалено в кандидатських дисертаціях: В. І. Крата 
«Переважні права: цивільно-правовий аспект» (2008 р.); В. В. Боднара 
«Переважні права в цивільному праві України» (2013 р.); І. Я. Бабецької 
«Здійснення та захист переважних прав в корпоративних правовідносинах» 
(2014 р.). Водночас значну увагу цій проблематиці через призму норм 
цивільного права приділила С. І. Шимон у cерії наукових статей [5; 6; 7; 8]. 
Однак, це досягнення в спорідненій юридичній царині – доктрині цивільного 
права. Тому варто солідаризуватися із думкою В. В. Боднара, який стверджує, 
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що вони неправомірно застосовують заходи фізичного впливу, зброю, або ж 
зловживають алкогольними напоями чи наркотичними речовинами тощо, то в 
таких випадках шкода може бути заподіяна не лише окремому поліцейському, а 
й діяльності Національної поліції загалом. Оскільки при ознайомленні населення 
з такою неправдивою інформацією спостерігається втрата їх віри до отримання 
професійної допомоги від силових структур, захисту перед беззаконням, та і 
зрештою посилюється недовіра населення до Національної поліції України в 
цілому. 

Таким чином, хочемо зазначити, що заподіяння моральної шкоди 
поліцейському шляхом поширення неправдивих відомостей, що ганьблять його 
ділову репутацію, обов’язково заподіює шкоду і Національній поліції України, а 
також її керівництву. 

Істотним показником успішної професійної діяльності Національної 
поліції є не лише готовність поліцейських забезпечувати громадський порядок, а 
запровадження ефективної оцінки діяльності поліції. А метою поліцейської 
діяльності є ефективне зниження рівня злочинності та охорона громадського 
порядку, що здійснюється продуктивно, справедливо, з повагою до людської 
гідності. 

Позитивна ділова репутація кожного поліцейського робить Національну 
поліцію України більш привабливою як для фізичних так і для юридичних осіб, 
створює престиж служби в поліції. 

Таким чином, вимогу про відшкодування моральної шкоди 
поліцейському у зв’язку з приниженням його честі, гідності і ділової репутації 
може бути подано як самою Національною поліцією України, так і самим 
поліцейським індивідуально. 

Під час розгляду справ зазначеної категорії суди повинні мати на увазі, 
що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою 
для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, 
тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена 
інформація стосується певного поліцейського, або Національної поліції України, 
тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не 
відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові 
права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або 
перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове 
право. Згідно з положеннями статті 277 Цивільного кодексу України і статті 81 
Цивільного процесуального кодексу України обов’язок довести, що поширена 
інформація є достовірною, покладається на відповідача, проте позивач має право 
подати докази недостовірності поширеної інформації. Позивач повинен довести 
факт поширення інформації відповідачем, а також те, що внаслідок цього було 
порушено його особисті немайнові права, такі як честь, гідність та ділова 
репутація [3, с. 16]. 

Але, як показує практика, то поліцейські рідко використовують 
можливості цивільно-правового захисту. Це пов’язано з тим, що вони 
недостатньо знають законодавчу базу, а також і недостатньо уваги приділяють 
цим проблемам керівники Національної поліції. Також слід відмітити, що 

оскільки захист особистих немайнових прав (честі, гідності і ділової репутації) 
передбачає тривалий судовий процес, то поліцейські свідомо не бажають 
користуватися цим захистом. До того ж, вони розуміють, що і рішення суду не 
завжди може буде позитивним для них. 

Підводячи підсумок вище висловленому, хочемо зазначити, що здійснення 
належного правового захисту таких особистих немайнових прав поліцейських як 
захист честі, гідності і ділової репутації, сприятиме забезпеченню необхідного 
стану діяльності Національної поліції України в цілому та буде підкреслювати 
здатність до негайного реагування на зростання негативних явищ у суспільстві, а 
також підвищуватиме рівень довіри українців до поліції. 
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СІМЕЙНО-ПРАВОВА ТЕОРІЯ ПЕРЕВАЖНИХ ПРАВ  

Термін «переважне право» згадується в ч. 1 ст. 151, ч. 1 ст. 163, ч. 4 
ст. 167, ч. ч. 1, 2 ст. 213, ч. 3 ст. 283 Сімейного кодексу України (далі – СКУ). 
Проте переважні права, незважаючи на галузеву «автономію» українського 
сімейного права, хоча і не ігнорувалися (про що свідчать, передусім, наукові 
праці Л. В. Красицької та С. М. Клименко), але донині розглядалися лише 
уривчасто.  

Принагідно слід зазначити, що різнобічні аспекти переважних прав у 
цивільному праві віддзеркалено в кандидатських дисертаціях: В. І. Крата 
«Переважні права: цивільно-правовий аспект» (2008 р.); В. В. Боднара 
«Переважні права в цивільному праві України» (2013 р.); І. Я. Бабецької 
«Здійснення та захист переважних прав в корпоративних правовідносинах» 
(2014 р.). Водночас значну увагу цій проблематиці через призму норм 
цивільного права приділила С. І. Шимон у cерії наукових статей [5; 6; 7; 8]. 
Однак, це досягнення в спорідненій юридичній царині – доктрині цивільного 
права. Тому варто солідаризуватися із думкою В. В. Боднара, який стверджує, 
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що «переважні права можуть бути предметом дослідження в науці сімейного 
права» [1, c. 118]. 

 Метою цієї наукової розвідки є розкриття сімейно-правової сутності 
переважних прав, а також розробка класифікації таких прав.  

Сутність переважних прав у сімейно-правовій літературі зводиться до: 
пріоритетності набуття або в пріоритетності здійснення суб’єктивного права 
перед іншими учасниками правовідносин і полягає відмінність переважного 
права перед іншими суб’єктивними правами [2, с. 90]; суб’єктивного права 
визначеного кола осіб, що полягає у можливості вступати у сімейно-правові 
зв’язки у пріоритетному порядку [3, c. 50]. Серед іншого, не видається 
довершеним формулювання «сімейно-правові зв’язки», оскільки ним вкрай рідко 
оперують у спеціальній літературі.  

Схожі трактування пропонують також і деякі зарубіжні правники. 
Переважне право,зокрема, окреслюють як «суб’єктивне право, яке надає його 
носієві можливість здійснення виключних сімейних прав в пріоритетному 
порядку перед третіми особами» [4, c. 33].   

Отже, поняття переважних прав у сімейних відносинах доцільно 
окреслити як встановлені законом пріоритетні можливості батьків, інших 
повнолітніх членів сім’ї та родичів (баби, діда, братів, сестер, вітчима, мачухи) 
учиняти певні дії щодо дітей, малолітніх, неповнолітніх внуків, братів, сестер, 
падчерок, пасинків, а також першочергові правові можливості, встановленого 
законодавцем кола осіб, удочерити та (або) всиновити дітей.  

У сімейно-правовій теорії резонно виокремити кілька груп переважних 
прав. По-перше, пріоритетні права батьків, які ґрунтуються на зазначеному 
сімейно-правовому статусі та не вимагають жодних додаткових умов. Так, 
відповідно до СКУ до них належать переважні перед іншими особами права 
батьків: а) на особисте виховання дитини (ч. 1 ст. 151); б) на те, щоб малолітня 
дитина проживала з ними (ч. 1 ст. 163). За визначенням Л. В. Красицької, 
переважні права батьків являють собою «суб’єктивні права матері, батька 
дитини, що надають можливість їх носіям мати та здійснювати такі права у 
пріоритетному порядку перед іншими учасниками сімейних правовідносин» [3, 
с. 90]. 

По-друге, пріоритетні права інших повнолітніх членів сім’ї та родичів на 
передання їм малолітніх, неповнолітніх внуків, братів, сестер, падчерок, 
пасинків, які набуваються через неможливість передати дітей другому із батьків. 
Таке переважне право закріплено в ч. 4 ст. 167 СКУ: якщо дитина не може бути 
передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на 
передання їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та 
сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим.  

Наступну групу формують першочергові права, встановленого законом 
кола осіб, спроможних удочерити та (або) всиновити дітей.  По-перше, йдеться 
про першочергові правові можливості громадян України на удочеріння та (або) 
всиновлення дітей. Так, відповідно до ч. 1 ст. 213 СКУ за наявності кількох осіб, 
які виявили бажання усиновити одну і ту саму дитину, переважне право на її 
усиновлення має громадянин України: по-перше, в сім’ї якого виховується 

дитина; по-друге, який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка 
усиновлюється; по-третє, який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами; 
по-четверте, який є родичем дитини. Крім осіб, зазначених у ч. 1 цієї самої 
статті, переважне право на усиновлення дитини має подружжя. По-друге, 
йдеться про першочергові правові можливості іноземців на вдочеріння та (або) 
всиновлення дітей. Так, СКУ встановлено переважне право на усиновлення 
дитини – громадянина України мають іноземці, які є: по-перше, родичами 
дитини (п. 1 абз. 2 ч. 3 ст. 283); по-друге, громадянами держав, з якими Україна 
уклала договір про надання правової допомоги (п. 2 абз. 2 ч. 3 ст. 283).  

 

Література: 
1. Боднар В. До питання щодо класифікації переважних прав у 

цивільному праві України. Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 94. С. 115-118. 

2. Клименко С. В. Переважні права в сімейному праві. Молодий вчений. 
2015. № 5 (20). Ч. 3. С. 48-51. 

3. Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та 
майнових прав батьків і дітей: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Вінниця, 2015. 
496 с. 

4. Куксин И. Н. Воспитательная функция семейного права и 
воспитательная функция семьи: сравнительная характеристика. Юридическая 
наука. 2012. № 3. С. 29-36.  

5. Шимон С. Здійснення переважного права купівлі частки у майні. 
Юридична Україна. 2012. № 2. С. 67–72.  

6. Шимон С. І. Переважні права в орендних правовідносинах: проблеми 
законодавства та практики. Наукові записки Інституту законодавства 
Верховної Ради України. 2012. № 1. С.122-126. 

7. Шимон С.  Природа переважних прав щодо набуття майна. Юридична 
Україна. 2012. № 1. С. 58-63. 

8. Шимон С. Сутність переважних прав та їх класифікація в цивільно-
правовій теорії. Юридична Україна. 2011. № 12. С. 61-69.  

 
Чуйкова Валентина Юріївна, 

кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри цивільного права №2 

Національного юридичного університету  
 імені Ярослава Мудрого 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

ДАНИХ В УКРАЇНІ 
 

Інформація з давніх часів була засобом спілкування в суспільстві, 
отримання нових знань. З її розвитком (як засіб супроводу угод, руху товарів та 
послуг, у зв’язку з розвитком засобів обчислювальної техніки, зв’язку, 
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що «переважні права можуть бути предметом дослідження в науці сімейного 
права» [1, c. 118]. 

 Метою цієї наукової розвідки є розкриття сімейно-правової сутності 
переважних прав, а також розробка класифікації таких прав.  

Сутність переважних прав у сімейно-правовій літературі зводиться до: 
пріоритетності набуття або в пріоритетності здійснення суб’єктивного права 
перед іншими учасниками правовідносин і полягає відмінність переважного 
права перед іншими суб’єктивними правами [2, с. 90]; суб’єктивного права 
визначеного кола осіб, що полягає у можливості вступати у сімейно-правові 
зв’язки у пріоритетному порядку [3, c. 50]. Серед іншого, не видається 
довершеним формулювання «сімейно-правові зв’язки», оскільки ним вкрай рідко 
оперують у спеціальній літературі.  

Схожі трактування пропонують також і деякі зарубіжні правники. 
Переважне право,зокрема, окреслюють як «суб’єктивне право, яке надає його 
носієві можливість здійснення виключних сімейних прав в пріоритетному 
порядку перед третіми особами» [4, c. 33].   

Отже, поняття переважних прав у сімейних відносинах доцільно 
окреслити як встановлені законом пріоритетні можливості батьків, інших 
повнолітніх членів сім’ї та родичів (баби, діда, братів, сестер, вітчима, мачухи) 
учиняти певні дії щодо дітей, малолітніх, неповнолітніх внуків, братів, сестер, 
падчерок, пасинків, а також першочергові правові можливості, встановленого 
законодавцем кола осіб, удочерити та (або) всиновити дітей.  

У сімейно-правовій теорії резонно виокремити кілька груп переважних 
прав. По-перше, пріоритетні права батьків, які ґрунтуються на зазначеному 
сімейно-правовому статусі та не вимагають жодних додаткових умов. Так, 
відповідно до СКУ до них належать переважні перед іншими особами права 
батьків: а) на особисте виховання дитини (ч. 1 ст. 151); б) на те, щоб малолітня 
дитина проживала з ними (ч. 1 ст. 163). За визначенням Л. В. Красицької, 
переважні права батьків являють собою «суб’єктивні права матері, батька 
дитини, що надають можливість їх носіям мати та здійснювати такі права у 
пріоритетному порядку перед іншими учасниками сімейних правовідносин» [3, 
с. 90]. 

По-друге, пріоритетні права інших повнолітніх членів сім’ї та родичів на 
передання їм малолітніх, неповнолітніх внуків, братів, сестер, падчерок, 
пасинків, які набуваються через неможливість передати дітей другому із батьків. 
Таке переважне право закріплено в ч. 4 ст. 167 СКУ: якщо дитина не може бути 
передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на 
передання їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та 
сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим.  

Наступну групу формують першочергові права, встановленого законом 
кола осіб, спроможних удочерити та (або) всиновити дітей.  По-перше, йдеться 
про першочергові правові можливості громадян України на удочеріння та (або) 
всиновлення дітей. Так, відповідно до ч. 1 ст. 213 СКУ за наявності кількох осіб, 
які виявили бажання усиновити одну і ту саму дитину, переважне право на її 
усиновлення має громадянин України: по-перше, в сім’ї якого виховується 

дитина; по-друге, який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка 
усиновлюється; по-третє, який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами; 
по-четверте, який є родичем дитини. Крім осіб, зазначених у ч. 1 цієї самої 
статті, переважне право на усиновлення дитини має подружжя. По-друге, 
йдеться про першочергові правові можливості іноземців на вдочеріння та (або) 
всиновлення дітей. Так, СКУ встановлено переважне право на усиновлення 
дитини – громадянина України мають іноземці, які є: по-перше, родичами 
дитини (п. 1 абз. 2 ч. 3 ст. 283); по-друге, громадянами держав, з якими Україна 
уклала договір про надання правової допомоги (п. 2 абз. 2 ч. 3 ст. 283).  
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послуг, у зв’язку з розвитком засобів обчислювальної техніки, зв’язку, 
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телекомунікації) з’явилася можливість включити інформацію в цивільний 
оборот і використовувати її як товар. Поширеність інформаційних мереж, 
впровадження в усі сфери суспільного життя інформаційних технологій стали 
причиною формування глобального віртуального простору, інформація в якому 
звертається в електронній формі, що є незвичним для традиційного права. 
Стрімкий розвиток інформаційного простору призвело до відставання правового 
регулювання даної сфери і неврегульованості багатьох відносин. Забезпечення 
інформаційної безпеки, реалізація доступу до вільної інформації, захист 
інформації обмеженого доступу є необхідними умовами для глобального 
інформаційного суспільства. 

Передумовою формування правового інституту персональних даних є 
необхідність правової індивідуалізації фізичної особи як суб’єкта цивільного 
права. Інформація про особу постійно знаходиться в правовому обігу в 
суспільстві в той чи іншій формі. Інформаційна персоніфікація фізичної особи 
стає передумовою для реалізації її правосуб’єктності, оскільки є необхідною 
складовою вступу до відповідних цивільних відносин.  

Ми отримуємо велику кількість послуг, не витрачаючи гроші, натомість 
розплачуємося за них інформацією про себе. Ми користуємося соціальними 
мережами та завантажуємо мобільні додатки, читаємо тексти, слухаємо музику 
та дивимося відео онлайн тощо. В обмін на це постачальники цих послуг 
отримують певну кількість інформації про користувачів. Яка інформація 
збирається, як вона використовується, як забезпечити свою анонімність в 
соціальних мережах – всі ці питання повинні мати відповідне правове 
регулювання у законодавстві.  

28 січня 1981 року була прийнята Конвенція Ради Європи «Про захист 
фізичних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» [3] та 
Додатковий протокол до неї щодо органів контролю та транскордонних потоків 
даних, які стали базовими міжнародно-правовими документами для 
законодавства багатьох країн світу [16 , с.118-119]. Поняття «персональні дані» в 
Конвенції визначене як інформація, яка відноситься до певної або такої, що 
піддається визначенню фізичній особі (“суб’єкт даних”). Україна у 2010 році 
приєдналася до них.  

24.10.1995 р. була прийнята Директива Європейського парламенту та Ради 
95/46/ЄС “Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і вільним 
обігом цих даних” [2], у якій наданий загального переліку персональних даних 
виділили спеціальні, чутливі категорії даних, обробка яких дозволяється лише у 
чітко визначених випадках [16,с.98]. 

З метою конкретизації права людини на невтручання в її особисте життя, 
гарантованого статтею 32 Конституції України, та визначення механізмів його 
реалізації 1 червня 2010 року було прийнято Закон України №2297-VI «Про 
захист персональних даних», який діє з 1 січня 2011 року (нова редакція від 1 
січня 2017 р.). В ньому поняття “персональні дані” визначається як відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 
конкретно ідентифікована (ст.2) [5]. Аналогічне визначення персональних даних 
закріплене у статті 11 Закону України «Про інформацію» [11]. Недоліком такого 

визначення є те, що в ньому відсутні критерії відмінності персональних даних 
від будь-якої іншої інформації (наприклад, конфіденційної інформації про 
особу). Гарантованість захищеності персональних даних забезпечується саме на 
підставі критеріїв-ознак поняття персональні дані, надійного збереження цих 
ознак від третіх осіб, які не мають права на ознайомлення з ними. Закон не 
охоплює багатоманітність проблемних правовідносин у сфері захисту 
персональних даних. Закон встановлює вичерпний перелік підстав обробки 
персональних даних. Ключовою з них є згода суб’єкта персональних даних і 
саме наявність згоди є обов’язковою умовою збору персональних даних. Згодою 
є добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) 
щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до 
сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що 
дає змогу зробити висновок про надання згоди [17, с.34-36]  . 

В українських реаліях проблеми починаються вже із самого факту надання 
згоди. Не всі інформаційні ресурси повідомляють про збирання інформації або 
які дані вони збирають. Наприклад, для багатьох користувачів додатку Facebook 
стало новиною, що додаток збирав інформацію про їх дзвінки та смс 
повідомлення.  

Крім вимоги  щодо попередження про збір даних, має виконуватися вимога 
щодо згоди на збирання та використання персональних даних, що має 
надаватись саме тією особою, про яку збирається інформація. Дані про номери 
телефонів та імена-прізвища абонентів розповсюджувались поза їх волею та без 
їх згоди. 

Проблемами також є форма надання згоди, поінформованість користувачів 
та втрата контролю над власними персональними даними. Ці питання необхідно 
деталізувати та визначити механізми їх правового захисту.  

Відповідно до Закону «Про захист персональних даних», обробкою 
персональних даних є будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, 
реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна. Поновлення, 
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 
знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 
інформаційних (автоматизованих) систем. З моменту збору персональних даних 
їх суб’єкт повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст 
зібраних даних, мету їх збору та осіб, яким передаються його персональні дані.  

На підприємства, установи та організації усіх форм власності, органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичних осіб-
підприємців (володільців персональних даних), що обробляють персональні дані 
з використанням інформаційних ресурсів у соціальних мережах, поширюються 
такі положення статті 6 Закону України №2297-VI: 

1. Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро, для 
конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта 
персональних даних, або у випадках, передбачених законами України у 
порядку, встановленому законодавством. 
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телекомунікації) з’явилася можливість включити інформацію в цивільний 
оборот і використовувати її як товар. Поширеність інформаційних мереж, 
впровадження в усі сфери суспільного життя інформаційних технологій стали 
причиною формування глобального віртуального простору, інформація в якому 
звертається в електронній формі, що є незвичним для традиційного права. 
Стрімкий розвиток інформаційного простору призвело до відставання правового 
регулювання даної сфери і неврегульованості багатьох відносин. Забезпечення 
інформаційної безпеки, реалізація доступу до вільної інформації, захист 
інформації обмеженого доступу є необхідними умовами для глобального 
інформаційного суспільства. 

Передумовою формування правового інституту персональних даних є 
необхідність правової індивідуалізації фізичної особи як суб’єкта цивільного 
права. Інформація про особу постійно знаходиться в правовому обігу в 
суспільстві в той чи іншій формі. Інформаційна персоніфікація фізичної особи 
стає передумовою для реалізації її правосуб’єктності, оскільки є необхідною 
складовою вступу до відповідних цивільних відносин.  

Ми отримуємо велику кількість послуг, не витрачаючи гроші, натомість 
розплачуємося за них інформацією про себе. Ми користуємося соціальними 
мережами та завантажуємо мобільні додатки, читаємо тексти, слухаємо музику 
та дивимося відео онлайн тощо. В обмін на це постачальники цих послуг 
отримують певну кількість інформації про користувачів. Яка інформація 
збирається, як вона використовується, як забезпечити свою анонімність в 
соціальних мережах – всі ці питання повинні мати відповідне правове 
регулювання у законодавстві.  

28 січня 1981 року була прийнята Конвенція Ради Європи «Про захист 
фізичних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» [3] та 
Додатковий протокол до неї щодо органів контролю та транскордонних потоків 
даних, які стали базовими міжнародно-правовими документами для 
законодавства багатьох країн світу [16 , с.118-119]. Поняття «персональні дані» в 
Конвенції визначене як інформація, яка відноситься до певної або такої, що 
піддається визначенню фізичній особі (“суб’єкт даних”). Україна у 2010 році 
приєдналася до них.  

24.10.1995 р. була прийнята Директива Європейського парламенту та Ради 
95/46/ЄС “Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і вільним 
обігом цих даних” [2], у якій наданий загального переліку персональних даних 
виділили спеціальні, чутливі категорії даних, обробка яких дозволяється лише у 
чітко визначених випадках [16,с.98]. 

З метою конкретизації права людини на невтручання в її особисте життя, 
гарантованого статтею 32 Конституції України, та визначення механізмів його 
реалізації 1 червня 2010 року було прийнято Закон України №2297-VI «Про 
захист персональних даних», який діє з 1 січня 2011 року (нова редакція від 1 
січня 2017 р.). В ньому поняття “персональні дані” визначається як відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 
конкретно ідентифікована (ст.2) [5]. Аналогічне визначення персональних даних 
закріплене у статті 11 Закону України «Про інформацію» [11]. Недоліком такого 

визначення є те, що в ньому відсутні критерії відмінності персональних даних 
від будь-якої іншої інформації (наприклад, конфіденційної інформації про 
особу). Гарантованість захищеності персональних даних забезпечується саме на 
підставі критеріїв-ознак поняття персональні дані, надійного збереження цих 
ознак від третіх осіб, які не мають права на ознайомлення з ними. Закон не 
охоплює багатоманітність проблемних правовідносин у сфері захисту 
персональних даних. Закон встановлює вичерпний перелік підстав обробки 
персональних даних. Ключовою з них є згода суб’єкта персональних даних і 
саме наявність згоди є обов’язковою умовою збору персональних даних. Згодою 
є добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) 
щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до 
сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що 
дає змогу зробити висновок про надання згоди [17, с.34-36]  . 

В українських реаліях проблеми починаються вже із самого факту надання 
згоди. Не всі інформаційні ресурси повідомляють про збирання інформації або 
які дані вони збирають. Наприклад, для багатьох користувачів додатку Facebook 
стало новиною, що додаток збирав інформацію про їх дзвінки та смс 
повідомлення.  

Крім вимоги  щодо попередження про збір даних, має виконуватися вимога 
щодо згоди на збирання та використання персональних даних, що має 
надаватись саме тією особою, про яку збирається інформація. Дані про номери 
телефонів та імена-прізвища абонентів розповсюджувались поза їх волею та без 
їх згоди. 

Проблемами також є форма надання згоди, поінформованість користувачів 
та втрата контролю над власними персональними даними. Ці питання необхідно 
деталізувати та визначити механізми їх правового захисту.  

Відповідно до Закону «Про захист персональних даних», обробкою 
персональних даних є будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, 
реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна. Поновлення, 
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 
знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 
інформаційних (автоматизованих) систем. З моменту збору персональних даних 
їх суб’єкт повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст 
зібраних даних, мету їх збору та осіб, яким передаються його персональні дані.  

На підприємства, установи та організації усіх форм власності, органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичних осіб-
підприємців (володільців персональних даних), що обробляють персональні дані 
з використанням інформаційних ресурсів у соціальних мережах, поширюються 
такі положення статті 6 Закону України №2297-VI: 

1. Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро, для 
конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта 
персональних даних, або у випадках, передбачених законами України у 
порядку, встановленому законодавством. 
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2. Мета обробки персональних даних має бути сформульована у 
документах, які регулюють діяльність володільця цих даних, та 
відповідати законодавству про захист персональних даних. 

3. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, 
адекватними та не надмірними стосовно визначеної мети їх обробки. 

4. Персональні дані мають бути точними. Достовірними та оновлюватися в 
міру потреби, визначеної метою їх обробки. Обробка даних 
здійснюється із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають 
цілям такої обробки. У разі, якщо нова мета обробки персональних 
даних є несумісною з попередньою, суб’єктом персональних даних має 
бути надана згода на обробку його даних відповідно до зміненої мети. 

5. Персональні дані повинні оброблятися у строк, не більший ніж це 
необхідно відповідно до їх законного призначення. 

Забезпечення захисту персональних даних у базах персональних даних 
покладається на володільця персональних даних. Суб’єкти відносин, пов’язаних 
із персональними даними, зобов’язані забезпечити захист даних від незаконної 
обробки, зокрема від втрати, незаконного або випадкового знищення, а також від 
незаконного доступу до них [14,с.119].  

В Україні захист персональних даних передбачений Основами 
законодавства про охорону здоров’я (ст.40) [13], Законами України «Про 
нотаріат» (ст.8)[6], «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст.) [7],  
Кодексом України «Про адміністративні правопорушення» (ст.ст.182,188-39,188-
40)[12], «Про оперативно-розшукову діяльність» (ст.6) [8], «Про поштовий 
зв'язок» (ст.6) [9] тощо. 

У травні 2018 року набрав чинність Регламент ЄС ре 2016/679 «Про захист 
фізичних осіб стосовно обробки персональних даних», який встановлює для всіх 
країн-учасниць Європейського союзу загальні правила обробки персональних 
даних і ґрунтується на змінах в сфері інформаційних технологій, що вплинули на 
обробку персональних даних в соціальних мережах Інтернет [15, с.18-19]. 

Загальний регламент захисту даних (Регламент – General Data Protection 
Regulation (GDPR) запровадив нові принципи обробки персональних даних та 
встановив нові гарантії їх захисту. Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, 
Україна повинна привести своє законодавство у відповідність до вимог GDPR. 
Частина вимог GDPR вже втілена в українських законах, проте вони є не чітко 
визначеними та потребують деталізації. Окремі положення GDPR ще мають бути 
втілені у національному законодавстві [18, с.124-125]. 

 Для забезпечення безпеки використання персональних даних прийнятий 
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [10], 
який визначає основні об’єкти такого захисту та виділяє ключових осіб, які 
здійснюють реалізацію такого захисту. 

Таким чином, аналіз законодавства України про захист персональних даних 
дає підстави зазначити, що для повного приведення національного законодавства 
цієї сфери відносин у відповідність до стандартів ЄС потрібні вагомі 
інформаційно-правові заходи щодо вдосконалення контролю за виконанням 
законів та доповнення їх змісту  відповідно міжнародного законодавства. 

Забезпечення безпеки обробки персональних даних є однією з актуальних 
проблем правової науки і застосування на практиці. Необхідне опрацювання 
численних міжнародних договорів, які регулюють сегмент всесвітнього 
віртуального простору. Створення дієвої системи захисту персональних даних 
належить до зобов’язань України, в тому числі пов’язаних із її європейською 
інтеграцією. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОРГАНІВ, ВИЛУЧЕНИХ З ТІЛА 

ЛЮДИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРЇНИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ 
ВИЗНАЧЕННОСТІ 

 
Не викликає сумніву, що стрімкий розвиток суспільних відносин потребує 

проведення нових наукових досліджень і вимагає постійного вдосконалення 
цивільного законодавства. Цьому є підтвердження і розпочатий сьогодні процес 
оновлення цивільного законодавства України (Постановою Кабінету Міністрів 
України від 17  липня 2019  р. № 650). 

Одним із важливих напрямків, що вимагає належного упорядкування 
суспільних відносин є той, який стосується приватноправових аспектів 
трансплантації – взагалі, та правовідносин, об’єктом яких виступають анатомічні 
матеріали людини – зокрема.  

При цьому важливим аспектом практичного та теоретичного спрямування є 
правова визначеність щодо регулювання таких відносин. Це пов’язано з тим, що 
незворотність європейського та євроатлантичного курсу України (преамбула 
Конституції України) вимагає від нас наявність достатньо якісного внутрішнього 
законодавства, а як відомо, законодавство, яке не відповідає принципу правової 
визначеності не є сумісним з верховенством права.  

Якщо казати про ясність, однозначність та визначеність законодавства у 
сфері трансплантації, особливо у питаннях щодо правового режиму та  обороту 
органів померлої або живої людини (далі – органів людини), то не у всіх 
аспектах таке законодавство прописано на досить якісному рівні. Зокрема, не 
викликає сумніву, що цивільний оборот (некомерційний) органів людини наразі 
існує в Україні. Підтвердженням тому є Закон України «Про застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людині», в якому визначається порядок 
вилучення, зберігання, підготовка до перевезення та/або перевезення 
анатомічних матеріалів людини для їх подальшої трансплантації та/або 
виготовлення біоімплантатів. При цьому діяльність із вилучення, зберігання, 
підготовки до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів людини 
для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів 
здійснюється, як правило не однією і тією ж особою, а різними. А, тому, якщо 
допустити, що відокремлені від тіла людини органи переходять від однієї особи 
до іншої, то необхідно визнати, що цивільний оборот органів людини в Україні 
існує не лише фактично, але і юридично. Більш того, якщо б цивільний оборот 
органів людини в Україні був би заборонений, то і вищенаведена діяльність осіб 
була б неможлива.  

Поряд з цим, виходячи із природи анатомічних матеріалів людини як 
предметів матеріального світу, та враховуючи те, що відповідно до цивільного 
законодавства України предметом договору перевезення та зберігання може 
бути річ, то логічним є висновок, що до анатомічних матеріалів людини має 
застосовуватися правовий режим речі. Проте, чи є органи, вилучені із тіла 
померлої людини річчю (в юридичному значенні цього слова) наразі 
законодавство України не дає досить однозначних відповідей на це питання, 
особливо в контексті концепту «речей», який закріплений в ЦК України.  

Слід визнати і той факт, що національне законодавство України прямо не 
встановлює, що анатомічні матеріали людини є річчю. Відповідно, така 
обставина зумовлює необхідність проведення юридичного аналізу на предмет 
визначення місця анатомічних матеріалів людини серед об’єктів цивільних прав, 
а відповідно, з цим пов’язаний і правовий режим, який має застосовуватися до 
них.  

Якщо виходити із того, що юридичним терміном річ позначається предмет 
матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки 
(ст. 179 ЦК України), то органи людини мали б однозначно визнаватися речами. 
І це твердження було б вірним, якщо б не єдина обставина. Так, відповідно до 
ст. 190 ЦК України будь-яка річ – це майно, а майно, як відомо, розглядається як 
товар (ст. 655–656 ЦК України) чи інше благо, яке має потенційну здатність 
згідно закону до майнової оцінки. Тобто для того, щоб відокремлені від тіла 
людини органи розглядалися речами (у юридичному значенні цього слова), вони 
повинні мати здатність (натуральну та правову) до майнової оцінки.  

Стосовно органів, вилучених з тіла померлої або живої людини як товару, 
то відповідно до ст. 20 Закону України «Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині» забороняється здійснювати торгівлю 
анатомічними матеріалами, а ч. 4 ст. 143 КК України передбачена за це 
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ВИЗНАЧЕННОСТІ 

 
Не викликає сумніву, що стрімкий розвиток суспільних відносин потребує 

проведення нових наукових досліджень і вимагає постійного вдосконалення 
цивільного законодавства. Цьому є підтвердження і розпочатий сьогодні процес 
оновлення цивільного законодавства України (Постановою Кабінету Міністрів 
України від 17  липня 2019  р. № 650). 
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визначеності не є сумісним з верховенством права.  

Якщо казати про ясність, однозначність та визначеність законодавства у 
сфері трансплантації, особливо у питаннях щодо правового режиму та  обороту 
органів померлої або живої людини (далі – органів людини), то не у всіх 
аспектах таке законодавство прописано на досить якісному рівні. Зокрема, не 
викликає сумніву, що цивільний оборот (некомерційний) органів людини наразі 
існує в Україні. Підтвердженням тому є Закон України «Про застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людині», в якому визначається порядок 
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допустити, що відокремлені від тіла людини органи переходять від однієї особи 
до іншої, то необхідно визнати, що цивільний оборот органів людини в Україні 
існує не лише фактично, але і юридично. Більш того, якщо б цивільний оборот 
органів людини в Україні був би заборонений, то і вищенаведена діяльність осіб 
була б неможлива.  

Поряд з цим, виходячи із природи анатомічних матеріалів людини як 
предметів матеріального світу, та враховуючи те, що відповідно до цивільного 
законодавства України предметом договору перевезення та зберігання може 
бути річ, то логічним є висновок, що до анатомічних матеріалів людини має 
застосовуватися правовий режим речі. Проте, чи є органи, вилучені із тіла 
померлої людини річчю (в юридичному значенні цього слова) наразі 
законодавство України не дає досить однозначних відповідей на це питання, 
особливо в контексті концепту «речей», який закріплений в ЦК України.  

Слід визнати і той факт, що національне законодавство України прямо не 
встановлює, що анатомічні матеріали людини є річчю. Відповідно, така 
обставина зумовлює необхідність проведення юридичного аналізу на предмет 
визначення місця анатомічних матеріалів людини серед об’єктів цивільних прав, 
а відповідно, з цим пов’язаний і правовий режим, який має застосовуватися до 
них.  

Якщо виходити із того, що юридичним терміном річ позначається предмет 
матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки 
(ст. 179 ЦК України), то органи людини мали б однозначно визнаватися речами. 
І це твердження було б вірним, якщо б не єдина обставина. Так, відповідно до 
ст. 190 ЦК України будь-яка річ – це майно, а майно, як відомо, розглядається як 
товар (ст. 655–656 ЦК України) чи інше благо, яке має потенційну здатність 
згідно закону до майнової оцінки. Тобто для того, щоб відокремлені від тіла 
людини органи розглядалися речами (у юридичному значенні цього слова), вони 
повинні мати здатність (натуральну та правову) до майнової оцінки.  

Стосовно органів, вилучених з тіла померлої або живої людини як товару, 
то відповідно до ст. 20 Закону України «Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині» забороняється здійснювати торгівлю 
анатомічними матеріалами, а ч. 4 ст. 143 КК України передбачена за це 
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кримінальна відповідальність. Така законодавча заборона позбавляє можливість 
органам людини в Україні розглядатися як товар (принаймні в юридичному 
значенні цього слова), а це створює перепони, не лише щодо укладення договору 
купівлі-продажу, але і застосування методу визначення вартості товару виходячи 
із звичайних цін, що склалися на аналогічний товар (ч. 4 ст. 632 ЦК України). 

Якщо поставити питання: чи можуть такі органи бути оцінені іншим чином? 
То, тут теж не все є однозначним. Наприклад, чи може така оцінка бути 
здійснена суб’єктом оціночної діяльності чи експертом? Наразі в Україні 
відсутня методика визначення вартості органів, які вилученні із тіла померлої чи 
живої людини. Така обставина за логікою речей не дає можливість суб’єкту 
оціночної діяльності чи експерту проводити майнову оцінку людських органів.  

Хоча, за відсутності методики визначення вартості людських органів це не 
дає гарантій того, що така оцінка взагалі не може мати місце. А, за таких 
обставин як повинен діяти суд? Визнати такий доказ належним чи ні? 
Недостатньо визначеним є і питання щодо можливості залучення міжнародних 
експертів при визначенні майнової оцінки людських органів. 

Така законодавча неврегульованість створює ряд проблем. Адже, якщо б такі 
органи на законодавчому рівні були визнані речами, у тому числі і визначена їх 
вартість для стабільності та правової визначеності регулюванні відповідних 
відносин, то це одна справа. Інша справа, коли цього законодавець не зробив, а це 
створює стан правової невизначеності. Чому? Так, при законодавчому підході до 
розуміння терміну «річ» чи достатнім є той факт, що певне благо є матеріальним. 
Виходячи із ст. 177, 179 та 190 ЦК України – ні. Для того, щоб певне матеріальне 
благо розглядалося як річ, воно повинне бути також і майновим18. Тобто бути не 
                                                 
18 Цей висновок можна зробити із наступних тверджень. Перше твердження стосується того, що 
на майновий характер речей вказує безпосередньо ч. 1 ст. 190 ЦК України. Так, якщо відповідно 
до цієї норми окрема річ, сукупність речей є майном, а права на таке майно можуть бути лише 
майновими, то виходячи із економічної складової такого блага воно без сумніву має здатність до 
грошової оцінки. Хоча ЦК України і не розкриває характер змісту таких прав, але його можна 
визначити із наступного логічного твердження. Зокрема, ч. 1 ст. 1 ЦК України унормовано дві 
групи цивільних відносин – це особисті немайнові та майнові відносини. Відносини, які 
підпадають під регулювання норм цивільного законодавства України набувають характер 
цивільних правовідносин, а виходячи із характеру відносин, які регулюються таким 
законодавством, то слід прийти до логічного висновку, що цивільні правовідносини мають два 
види – особисті немайнові правовідносини та майнові правовідносини. Як відомо змістом будь-
яких правовідносин є суб’єктивні права та обов’язки. Відповідно для особистих немайнових 
правовідносин змістом є особисті немайнові права та обов’язки, а для майнових правовідносин – 
майнові права та обов’язки. Якщо виходити з того, що відповідно до ч. 2 ст. 269 ЦК України 
особисті немайнові права не мають економічного змісту, то застосовуючи висновок від 
протилежного можна однозначно сказати, що майнові права – це ті, які мають економічний зміст. 
Виходячи з цього, можна зробити інший висновок, що річ як майно, з приводу якого можуть 
виникати майнові цивільні правовідносини повинна мати як натуральну, так і одночасно правову 
здатність до майнової оцінки, оцінки у грошах. А це, відповідно, вказує і на те, що таке благо є 
майновим. Друге твердження стосується питання того: чи усі предмети матеріального світу 
відповідно до ЦК України є речами? Якщо виходити із змісту ст. 177 ЦК України, то ні. Так, 
наведена стаття визначає, що «об’єктами цивільних прав є речі …, а також інші матеріальні … 
блага». Застосовуючи закон несуперечності можна прийти до висновку, що до інших 
матеріальних благ не відносяться речі, а якщо річ – це майно, предмет матеріального світу, то 

лише предметом матеріального світу, але і мати також натуральну та правову 
здатність оцінюватися у грошах, бути майновим. Тому, видається недостатньо 
аргументованим є твердження тих вчених19, які аналізуючи законодавство України 
роблять висновок, що органи людини є речами, лише виходячи із того, що вони є 
предметами матеріального світу.  

Якщо казати про натуральну здатність людських органів оцінюватися у 
грошах, розглядатися майном, то тут немає ніяких проблем. Підтвердженням 
тому є існування в Україні «чорного ринку» людських органів попри пряму 
заборону закону. Так, крім вказівки на заборону торгівлі анатомічними 
матеріалами людини (ст. 20 Закону України «Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині»), КК України передбачає покарання за 
незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини. Наведені обставини 
вказують на те, що анатомічні матеріали людини мають натуральну здатність 
розглядатися майном, оскільки здатні оцінюватися у грошах, бути товаром. 
Тобто, якщо б певне благо не мало натуральної здатності до майнової оцінки, то 
встановлена законом заборона щодо їх майнової оцінки чи заборона його 
купівлі-продажу не мало б будь-якого юридичного значення. Наприклад, чи 
можливо продати здоров’я? Мабуть, навряд чи. Крім цього, слід звернути на те, 
що в деяких державах запроваджена часткова (наприклад, в Ірані) або повна 
легалізація торгівлі людськими органами. Все це демонструє, що людські органи 
мають натуральну здатність розглядатися майном, бути товаром та оцінюватися 
у грошах.  

Щодо правової здатності людських органів бути оціненими у грошах чи в 
іншій формі, то таку можливість законодавство України прямо (відкрито) не 
встановлює. Та і відповідь на це питання не є досить простою та потребує більш 
детального аналізу норм ЦК України.  

Так, з однієї сторони закон встановлює заборону щодо здійснення торгівлі 
анатомічними матеріалами і, відповідно ч. 4 ст. 143 КК України передбачає за це 
кримінальну відповідальність. А з іншої сторони, така заборона не виключає усі 
випадки залучення органів та інших анатомічних матеріалів людини до 
цивільного обороту. Нагадаємо, що закон встановлює лише заборону стосовно 
укладання або пропонування укладення договорів, що передбачають купівлю-
продаж анатомічних матеріалів людини (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 
застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та ч. 4 ст. 143 КК 
України). По суті така заборона стосується тільки Глави 54 ЦК України, яка 
охоплює незначну групу договорів, а саме купівлю-продаж, роздрібну купівлю-
                                                                                                                                                                    
логічним має бути висновок, що інші матеріальні блага це ті, які не є майном. Все це вказує на те, 
що усі матеріальні блага поділяються на дві групи: матеріальні майнові та матеріальні немайнові 
блага. В межах цієї класифікації речі відносяться до матеріальних майнових благ. Відповідно, не 
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кримінальна відповідальність. Така законодавча заборона позбавляє можливість 
органам людини в Україні розглядатися як товар (принаймні в юридичному 
значенні цього слова), а це створює перепони, не лише щодо укладення договору 
купівлі-продажу, але і застосування методу визначення вартості товару виходячи 
із звичайних цін, що склалися на аналогічний товар (ч. 4 ст. 632 ЦК України). 

Якщо поставити питання: чи можуть такі органи бути оцінені іншим чином? 
То, тут теж не все є однозначним. Наприклад, чи може така оцінка бути 
здійснена суб’єктом оціночної діяльності чи експертом? Наразі в Україні 
відсутня методика визначення вартості органів, які вилученні із тіла померлої чи 
живої людини. Така обставина за логікою речей не дає можливість суб’єкту 
оціночної діяльності чи експерту проводити майнову оцінку людських органів.  

Хоча, за відсутності методики визначення вартості людських органів це не 
дає гарантій того, що така оцінка взагалі не може мати місце. А, за таких 
обставин як повинен діяти суд? Визнати такий доказ належним чи ні? 
Недостатньо визначеним є і питання щодо можливості залучення міжнародних 
експертів при визначенні майнової оцінки людських органів. 

Така законодавча неврегульованість створює ряд проблем. Адже, якщо б такі 
органи на законодавчому рівні були визнані речами, у тому числі і визначена їх 
вартість для стабільності та правової визначеності регулюванні відповідних 
відносин, то це одна справа. Інша справа, коли цього законодавець не зробив, а це 
створює стан правової невизначеності. Чому? Так, при законодавчому підході до 
розуміння терміну «річ» чи достатнім є той факт, що певне благо є матеріальним. 
Виходячи із ст. 177, 179 та 190 ЦК України – ні. Для того, щоб певне матеріальне 
благо розглядалося як річ, воно повинне бути також і майновим18. Тобто бути не 
                                                 
18 Цей висновок можна зробити із наступних тверджень. Перше твердження стосується того, що 
на майновий характер речей вказує безпосередньо ч. 1 ст. 190 ЦК України. Так, якщо відповідно 
до цієї норми окрема річ, сукупність речей є майном, а права на таке майно можуть бути лише 
майновими, то виходячи із економічної складової такого блага воно без сумніву має здатність до 
грошової оцінки. Хоча ЦК України і не розкриває характер змісту таких прав, але його можна 
визначити із наступного логічного твердження. Зокрема, ч. 1 ст. 1 ЦК України унормовано дві 
групи цивільних відносин – це особисті немайнові та майнові відносини. Відносини, які 
підпадають під регулювання норм цивільного законодавства України набувають характер 
цивільних правовідносин, а виходячи із характеру відносин, які регулюються таким 
законодавством, то слід прийти до логічного висновку, що цивільні правовідносини мають два 
види – особисті немайнові правовідносини та майнові правовідносини. Як відомо змістом будь-
яких правовідносин є суб’єктивні права та обов’язки. Відповідно для особистих немайнових 
правовідносин змістом є особисті немайнові права та обов’язки, а для майнових правовідносин – 
майнові права та обов’язки. Якщо виходити з того, що відповідно до ч. 2 ст. 269 ЦК України 
особисті немайнові права не мають економічного змісту, то застосовуючи висновок від 
протилежного можна однозначно сказати, що майнові права – це ті, які мають економічний зміст. 
Виходячи з цього, можна зробити інший висновок, що річ як майно, з приводу якого можуть 
виникати майнові цивільні правовідносини повинна мати як натуральну, так і одночасно правову 
здатність до майнової оцінки, оцінки у грошах. А це, відповідно, вказує і на те, що таке благо є 
майновим. Друге твердження стосується питання того: чи усі предмети матеріального світу 
відповідно до ЦК України є речами? Якщо виходити із змісту ст. 177 ЦК України, то ні. Так, 
наведена стаття визначає, що «об’єктами цивільних прав є речі …, а також інші матеріальні … 
блага». Застосовуючи закон несуперечності можна прийти до висновку, що до інших 
матеріальних благ не відносяться речі, а якщо річ – це майно, предмет матеріального світу, то 

лише предметом матеріального світу, але і мати також натуральну та правову 
здатність оцінюватися у грошах, бути майновим. Тому, видається недостатньо 
аргументованим є твердження тих вчених19, які аналізуючи законодавство України 
роблять висновок, що органи людини є речами, лише виходячи із того, що вони є 
предметами матеріального світу.  

Якщо казати про натуральну здатність людських органів оцінюватися у 
грошах, розглядатися майном, то тут немає ніяких проблем. Підтвердженням 
тому є існування в Україні «чорного ринку» людських органів попри пряму 
заборону закону. Так, крім вказівки на заборону торгівлі анатомічними 
матеріалами людини (ст. 20 Закону України «Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині»), КК України передбачає покарання за 
незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини. Наведені обставини 
вказують на те, що анатомічні матеріали людини мають натуральну здатність 
розглядатися майном, оскільки здатні оцінюватися у грошах, бути товаром. 
Тобто, якщо б певне благо не мало натуральної здатності до майнової оцінки, то 
встановлена законом заборона щодо їх майнової оцінки чи заборона його 
купівлі-продажу не мало б будь-якого юридичного значення. Наприклад, чи 
можливо продати здоров’я? Мабуть, навряд чи. Крім цього, слід звернути на те, 
що в деяких державах запроваджена часткова (наприклад, в Ірані) або повна 
легалізація торгівлі людськими органами. Все це демонструє, що людські органи 
мають натуральну здатність розглядатися майном, бути товаром та оцінюватися 
у грошах.  

Щодо правової здатності людських органів бути оціненими у грошах чи в 
іншій формі, то таку можливість законодавство України прямо (відкрито) не 
встановлює. Та і відповідь на це питання не є досить простою та потребує більш 
детального аналізу норм ЦК України.  

Так, з однієї сторони закон встановлює заборону щодо здійснення торгівлі 
анатомічними матеріалами і, відповідно ч. 4 ст. 143 КК України передбачає за це 
кримінальну відповідальність. А з іншої сторони, така заборона не виключає усі 
випадки залучення органів та інших анатомічних матеріалів людини до 
цивільного обороту. Нагадаємо, що закон встановлює лише заборону стосовно 
укладання або пропонування укладення договорів, що передбачають купівлю-
продаж анатомічних матеріалів людини (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 
застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та ч. 4 ст. 143 КК 
України). По суті така заборона стосується тільки Глави 54 ЦК України, яка 
охоплює незначну групу договорів, а саме купівлю-продаж, роздрібну купівлю-
                                                                                                                                                                    
логічним має бути висновок, що інші матеріальні блага це ті, які не є майном. Все це вказує на те, 
що усі матеріальні блага поділяються на дві групи: матеріальні майнові та матеріальні немайнові 
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продаж, поставку та міну. Поряд з цим до договорів про перехід майна у 
власність відносяться договір дарування (Глава 55 ЦК України), ренти (Глава 56 
ЦК України), довічного утримання (догляду) (Глава 57 ЦК України), спадковий 
договір (Глава 90 ЦК України) і наведенні договори ніяк не порушують 
встановлену законом заборону. Підсилює і той факт, що ч. 4 ст. 143 КК України 
сформульована не досить вдало, а точніше, санкція статті передбачає покарання 
саме за незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини. Тобто при 
наведеному формулюванні виникає досить логічне запитання: а, що в Україні 
може існувати законна торгівля анатомічними матеріалами людини? Аналізована 
норма ніби допускає таку можливість. Така обставина фактично надає 
можливість вчиняти інші правочини (предметом яких виступають людські 
органи), які є відмінними від звичайної торгівлі. Тобто, хоча дарування, рента, 
довічне утримання та спадковий договір не охоплюються юридичним терміном 
«торгівля», проте мета, яку сторони намагаються досягти при укладенні 
договору купівлі-продажу може бути співмірно досягнута за рахунок інших 
договорів. Наприклад, хоч рента не є різновидом договору купівлі-продажу, 
проте суть таких правовідносин є, грубо кажучи, схожою з купівлею-продажем, 
яку умовно можна звести до того, що одна сторона отримує майно, а інша – 
певну суму грошових коштів або в іншій формі. Безумовно, виникає запитання: 
наскільки є законним укладення договору ренти, в якому предметом договору 
виступає людський орган? Виходячи із букви закону та із засад диспозитивності 
цивільного права (що незаборонено, то дозволено) ніяких перепон для цього 
немає і, більш того така форма цивільного обороту людських органів не порушує 
і публічний порядок. Відповідно, ця законодавча прогалина вказує на їх правову 
здатність оцінюватися у грошах, виступати речами, майном, предметом такого 
договору. Так само це стосується і договору довічного утримання (догляду) де 
формою зустрічного надання може виступати матеріальне забезпечення, а також 
догляд (опікування), у тому числі і обов’язок, у разі смерті щодо поховання 
відчужувача. Форма зустрічного надання може бути передбачена і в договорі 
дарування, зокрема ч. 1 ст. 725 ЦК України передбачено, що договором 
дарування може бути встановлений обов'язок обдаровуваного вчинити певну дію 
майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення 
(передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, 
надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не 
пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо). 

Наведене демонструє, що наразі органи людини не лише мають правову 
здатність виступати предметом певних договорів, але і одночасно вказує на те, 
що чинне законодавство містить прогалини, які фактично та юридично надають 
можливість органам людини розглядатися майном, річчю.  

Але, якщо у цих випадках (регулятивних правовідносинах) можна прийти 
до висновку, що органи людини є майном, річчю, то як в охоронних 
правовідносинах визначити їх вартість. Наприклад при неналежному виконанні 
умов договору перевезення чи зберігання як повинна визначатися майнова 
шкода у зв’язку і з знищенням, псуванням або втратою органів людини, які 
призначенні для трансплантації. Законодавство України на це не дає чітких 

відповідей. Це ж саме, стосується і договору дарування, в якому передбачено 
вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи. Зокрема, 
ст. 726 ЦК України передбачено, що у разі порушення обдаровуваним обов'язку 
на користь третьої особи дарувальник має право вимагати розірвання договору і 
повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, – відшкодування його 
вартості. Тобто, як повинна визначатися вартість людського органу при 
пред’явленні вимоги про відшкодування майнової шкоди? Так само це 
стосується і при кваліфікації такого злочину як крадіжка, яка передбачена ст. 185 
КК України. Так, ч. 1 цієї статті передбачено, що крадіжка – таємне викрадення 
чужого майна. Проте, для застосування цієї норми є один важливий аспект. 
Крадіжка можлива лише, якщо викрадене майно. Тобто виникає досить важливе 
питання: як оцінити вартість викраденого людського органу, наприклад з 
приміщення чи іншого сховища де воно правомірно знаходилось? Адже, якщо 
вартість не можна встановити, то і крадіжки немає. Також, від вартості залежить 
і визначення виду крадіжки, а саме у великих розмірах, в особливо великих 
розмірах чи така, яка завдала значної шкоди потерпілому. 

Як бачимо законодавство України щодо питання вартості людського органу 
та визначення розміру майнової шкоди у разі його знищення, псування або 
втрати не має однозначних відповідей на ці питання, чим створює стан правової 
невизначеності. Проблемність полягає у тому, що за відсутності методики 
оцінки вартості людських органів це створює перепони щодо притягнення 
перевізника, зберігача чи інших осіб до майнової цивільно-правової 
відповідальності. Неможливість оцінки чи точної оцінки вартості людських 
органів під час розгляду певної справи у суді може взагалі поставити питання, а 
чи є це майно. І тут є ризики. Адже, як відомо все, що не може оцінюватися в 
грошовому еквіваленті чи позбавлено майново-грошового змісту, або вартість 
якого неможливо досить точно визначити, апріорі визначається як немайнове. 
Тобто є ризики того, що суд може прийти до висновку, що органи людини є 
немайновими благами, а це позбавляє можливості застосування механізмів які 
характерні для регулювання майнових відносин, у тому числі і притягнути особу 
до майнової відповідальності.  

Висновок. Враховуючи викладене слід визнати, що законодавство України 
потребує чіткості та визначеності щодо правового режиму органів, вилучених із 
тіла людини. Якщо визнати такі органи не річчю (матеріально, немайновими 
благами), то з однієї сторони такий підхід вирішує проблему будь-якої 
комерціалізації людських органів за рахунок позбавлення можливості укладення 
будь-яких оплатних правочинів, а з іншої сторони виникає проблема 
застосування правового режиму речей, майна, а також виникає проблема щодо 
неможливості відшкодування майнової шкоди, яка виникає при знищенні, 
псуванні або втраті органів людини. Найбільш оптимальним є шлях визнання на 
законодавчому рівні органів, вилучених із тіла людини як речей, майна, але з 
певними межами та обмеженнями їх цивільного обороту. Це пов’язано з тим, що 
за своєю природою органи людини є річчю, у їх сутнісному розумінні; цивільне 
законодавство України не містить норми, які призвані регулювати відносини, що 
виникають з приводу матеріально-немайнових благ; зберігання та перевезення, а 
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продаж, поставку та міну. Поряд з цим до договорів про перехід майна у 
власність відносяться договір дарування (Глава 55 ЦК України), ренти (Глава 56 
ЦК України), довічного утримання (догляду) (Глава 57 ЦК України), спадковий 
договір (Глава 90 ЦК України) і наведенні договори ніяк не порушують 
встановлену законом заборону. Підсилює і той факт, що ч. 4 ст. 143 КК України 
сформульована не досить вдало, а точніше, санкція статті передбачає покарання 
саме за незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини. Тобто при 
наведеному формулюванні виникає досить логічне запитання: а, що в Україні 
може існувати законна торгівля анатомічними матеріалами людини? Аналізована 
норма ніби допускає таку можливість. Така обставина фактично надає 
можливість вчиняти інші правочини (предметом яких виступають людські 
органи), які є відмінними від звичайної торгівлі. Тобто, хоча дарування, рента, 
довічне утримання та спадковий договір не охоплюються юридичним терміном 
«торгівля», проте мета, яку сторони намагаються досягти при укладенні 
договору купівлі-продажу може бути співмірно досягнута за рахунок інших 
договорів. Наприклад, хоч рента не є різновидом договору купівлі-продажу, 
проте суть таких правовідносин є, грубо кажучи, схожою з купівлею-продажем, 
яку умовно можна звести до того, що одна сторона отримує майно, а інша – 
певну суму грошових коштів або в іншій формі. Безумовно, виникає запитання: 
наскільки є законним укладення договору ренти, в якому предметом договору 
виступає людський орган? Виходячи із букви закону та із засад диспозитивності 
цивільного права (що незаборонено, то дозволено) ніяких перепон для цього 
немає і, більш того така форма цивільного обороту людських органів не порушує 
і публічний порядок. Відповідно, ця законодавча прогалина вказує на їх правову 
здатність оцінюватися у грошах, виступати речами, майном, предметом такого 
договору. Так само це стосується і договору довічного утримання (догляду) де 
формою зустрічного надання може виступати матеріальне забезпечення, а також 
догляд (опікування), у тому числі і обов’язок, у разі смерті щодо поховання 
відчужувача. Форма зустрічного надання може бути передбачена і в договорі 
дарування, зокрема ч. 1 ст. 725 ЦК України передбачено, що договором 
дарування може бути встановлений обов'язок обдаровуваного вчинити певну дію 
майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення 
(передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, 
надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не 
пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо). 

Наведене демонструє, що наразі органи людини не лише мають правову 
здатність виступати предметом певних договорів, але і одночасно вказує на те, 
що чинне законодавство містить прогалини, які фактично та юридично надають 
можливість органам людини розглядатися майном, річчю.  

Але, якщо у цих випадках (регулятивних правовідносинах) можна прийти 
до висновку, що органи людини є майном, річчю, то як в охоронних 
правовідносинах визначити їх вартість. Наприклад при неналежному виконанні 
умов договору перевезення чи зберігання як повинна визначатися майнова 
шкода у зв’язку і з знищенням, псуванням або втратою органів людини, які 
призначенні для трансплантації. Законодавство України на це не дає чітких 

відповідей. Це ж саме, стосується і договору дарування, в якому передбачено 
вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи. Зокрема, 
ст. 726 ЦК України передбачено, що у разі порушення обдаровуваним обов'язку 
на користь третьої особи дарувальник має право вимагати розірвання договору і 
повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, – відшкодування його 
вартості. Тобто, як повинна визначатися вартість людського органу при 
пред’явленні вимоги про відшкодування майнової шкоди? Так само це 
стосується і при кваліфікації такого злочину як крадіжка, яка передбачена ст. 185 
КК України. Так, ч. 1 цієї статті передбачено, що крадіжка – таємне викрадення 
чужого майна. Проте, для застосування цієї норми є один важливий аспект. 
Крадіжка можлива лише, якщо викрадене майно. Тобто виникає досить важливе 
питання: як оцінити вартість викраденого людського органу, наприклад з 
приміщення чи іншого сховища де воно правомірно знаходилось? Адже, якщо 
вартість не можна встановити, то і крадіжки немає. Також, від вартості залежить 
і визначення виду крадіжки, а саме у великих розмірах, в особливо великих 
розмірах чи така, яка завдала значної шкоди потерпілому. 

Як бачимо законодавство України щодо питання вартості людського органу 
та визначення розміру майнової шкоди у разі його знищення, псування або 
втрати не має однозначних відповідей на ці питання, чим створює стан правової 
невизначеності. Проблемність полягає у тому, що за відсутності методики 
оцінки вартості людських органів це створює перепони щодо притягнення 
перевізника, зберігача чи інших осіб до майнової цивільно-правової 
відповідальності. Неможливість оцінки чи точної оцінки вартості людських 
органів під час розгляду певної справи у суді може взагалі поставити питання, а 
чи є це майно. І тут є ризики. Адже, як відомо все, що не може оцінюватися в 
грошовому еквіваленті чи позбавлено майново-грошового змісту, або вартість 
якого неможливо досить точно визначити, апріорі визначається як немайнове. 
Тобто є ризики того, що суд може прийти до висновку, що органи людини є 
немайновими благами, а це позбавляє можливості застосування механізмів які 
характерні для регулювання майнових відносин, у тому числі і притягнути особу 
до майнової відповідальності.  

Висновок. Враховуючи викладене слід визнати, що законодавство України 
потребує чіткості та визначеності щодо правового режиму органів, вилучених із 
тіла людини. Якщо визнати такі органи не річчю (матеріально, немайновими 
благами), то з однієї сторони такий підхід вирішує проблему будь-якої 
комерціалізації людських органів за рахунок позбавлення можливості укладення 
будь-яких оплатних правочинів, а з іншої сторони виникає проблема 
застосування правового режиму речей, майна, а також виникає проблема щодо 
неможливості відшкодування майнової шкоди, яка виникає при знищенні, 
псуванні або втраті органів людини. Найбільш оптимальним є шлях визнання на 
законодавчому рівні органів, вилучених із тіла людини як речей, майна, але з 
певними межами та обмеженнями їх цивільного обороту. Це пов’язано з тим, що 
за своєю природою органи людини є річчю, у їх сутнісному розумінні; цивільне 
законодавство України не містить норми, які призвані регулювати відносини, що 
виникають з приводу матеріально-немайнових благ; зберігання та перевезення, а 
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також інші договори предметом яких виступають органи людини регулюються 
відповідними нормами цивільного законодавства про відповідний договір, а 
предметом останніх є лише такі об’єкти цивільних прав як речі. Також, з метою 
належного правового регулювання охоронних правовідносин виникає потреба 
щодо вироблення та закріплення на законодавчому рівні методики визначення 
вартості будь-яких анатомічних матеріалів людини. Це, насамперед, сприятиме 
правовій визначеності та стабільності регулювання відносин, об’єктом яких 
виступають анатомічні матеріали людини.  
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ 
ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 
 

Реорганізація господарюючих суб’єктів, зокрема господарських 
товариств як найпоширенішої організаційно-правової форми юридичних осіб, 
зачіпає інтереси третіх осіб (їх кредиторів), які хоч і не є учасниками 
реорганізаційних відносин [1, c. 11], проте потребують відповідного правового 
захисту. Залежно від форми реорганізації господарського товариства-боржника 
варіюються й ступені настання певних ризиків для кредиторів20 [2, c. 42]. 

Проблеми захисту прав та законних інтересів кредиторів у разі 
проведення реорганізації юридичних осіб досліджувало чимало науковців, 
зокрема О. Беляневич, Є. Дівер, В. Долинська, А. Єфименко, Д. Жданов, О. 
Кібенко, А. Коровайко, А. Окунєв, Є. Суханов та інші, втім питання адекватного 
та ефективного механізму захисту прав кредиторів, способів задоволення їх 
вимог шляхом збалансування приватноправових та публічно правових інтересів 
й досі залишаються дискусійними. 

Цивільний кодекс України [3, ст. 356] передбачає юридичні гарантії 
захисту законних прав та інтересів кредиторів у разі реорганізації через 
закріплення за учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв 
рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації, певних 
зобов’язань: оприлюднити інформацію про припинення юридичної особи 
шляхом реорганізації, а саме письмово повідомити орган, що здійснює державну 
реєстрацію, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення (ч. 1 
ст. 105); встановити порядок заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 
особи, що припиняється (ч. 3 ст. 105); встановити строк заявлення кредиторами 
                                                 
20 На думку А. Окунєва, у разі перетворення ступінь ризику для кредиторів підприємства-
боржника є мінімальним, у разі злиття (приєднання) – середнім, у раз поділу (виділу) – 
максимальним. 

своїх вимог (ч. 3 ст. 105), який не може становити менше двох і більше шести 
місяців (ч. 5 ст. 105); розглянути кожну окрему вимогу кредитора, прийняти по 
ній відповідне рішення та надіслати кредиторові не пізніше тридцяти днів з дня 
отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора 
(ч. 6 ст. 105); виконати зобов’язання, які не забезпечено, припинити або 
достроково виконати зобов’язання, або забезпечити виконання зобов’язання, 
крім випадків, передбачених законом (ч. 1 ст. 107). Також додатковою 
юридичною гарантією захисту прав кредиторів виступає передбачене ч. 2 ст. 107 
ЦК України обов’язкове складання передавального акту (у разі злиття, 
приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу), який 
має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків 
юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів 
та боржників, включаючи зобов’язання, що оспорюються сторонами. 

В свою чергу в спеціальних Законах України «Про акціонерні 
товариства» [4, ст. 384] (ч. 1, 2 ст. 82), «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» [5, ст. 69] (ч. 1, 2 ст. 55) прослідковується більш 
регламентований підхід до гарантій захисту законних прав та інтересів 
кредиторів, а саме:  

- встановлено особливості порядку повідомлення про реорганізацію в 
залежності від форми проведення (злиття, приєднання, поділ, виділ, 
перетворення); 

- передбачено скорочені строки заявлення вимог кредиторів, порівняно з 
строками заявлення вимог кредиторів, передбачених нормами ЦК України; 

- конкретизовано способи задоволення вимог кредиторів, порівняно із тими, 
які передбачено ЦК (додані такі гарантії захисту прав кредиторів як 
укладання договорів застави чи поруки; відшкодування збитків); 

- закріплено обрання способу задоволення вимог кредиторів за товариством, 
що реорганізується, а не за кредитором, на відміну від норм ЦК України, 
де спосіб задоволення вимог кредиторів обирає сам кредитор. 
Доцільність таких положень визнають В. Долинська [6, c. 256], Д. Жданов 

[7, c. 273-274] Є. Суханов [8, c. 201-202] А. Коровайко [9, c. 42], оскільки процес 
реорганізації несе значну небезпеку неповернення кредиторам боргів. Втім, 
викликає певне занепокоєння закріплене в ЦК України (ч. 1 ст. 107) право 
кредитора на дострокове виконання або припинення зобов’язань під час 
проведення реорганізації, а також можливість для кредиторів вимагати 
відшкодування збитків (ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», 
ч. 2 ст. 55 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»), що не передбачене в ЦК України, як самостійна підстава та 
спосіб захисту – все це створює певний дисбаланс інтересів кредитора й 
товариства-боржника, яке реорганізується, посилюючи конкуренцію на ринках.  

В юридичній літературі неодноразово зазначалося, що «надання 
кредиторам права вимагати припинення або дострокове виконання зобов’язання 
ставить під сумнів практичний сенс здійснення реорганізації» [10, c. 79], «жодна 
юридична особа не в змозі спрогнозувати, скільки саме кредиторів звернеться до 
неї з вимогою про дострокове припинення або виконання зобов’язань» [11, c. 
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також інші договори предметом яких виступають органи людини регулюються 
відповідними нормами цивільного законодавства про відповідний договір, а 
предметом останніх є лише такі об’єкти цивільних прав як речі. Також, з метою 
належного правового регулювання охоронних правовідносин виникає потреба 
щодо вироблення та закріплення на законодавчому рівні методики визначення 
вартості будь-яких анатомічних матеріалів людини. Це, насамперед, сприятиме 
правовій визначеності та стабільності регулювання відносин, об’єктом яких 
виступають анатомічні матеріали людини.  
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ 
ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 
 

Реорганізація господарюючих суб’єктів, зокрема господарських 
товариств як найпоширенішої організаційно-правової форми юридичних осіб, 
зачіпає інтереси третіх осіб (їх кредиторів), які хоч і не є учасниками 
реорганізаційних відносин [1, c. 11], проте потребують відповідного правового 
захисту. Залежно від форми реорганізації господарського товариства-боржника 
варіюються й ступені настання певних ризиків для кредиторів20 [2, c. 42]. 

Проблеми захисту прав та законних інтересів кредиторів у разі 
проведення реорганізації юридичних осіб досліджувало чимало науковців, 
зокрема О. Беляневич, Є. Дівер, В. Долинська, А. Єфименко, Д. Жданов, О. 
Кібенко, А. Коровайко, А. Окунєв, Є. Суханов та інші, втім питання адекватного 
та ефективного механізму захисту прав кредиторів, способів задоволення їх 
вимог шляхом збалансування приватноправових та публічно правових інтересів 
й досі залишаються дискусійними. 

Цивільний кодекс України [3, ст. 356] передбачає юридичні гарантії 
захисту законних прав та інтересів кредиторів у разі реорганізації через 
закріплення за учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв 
рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації, певних 
зобов’язань: оприлюднити інформацію про припинення юридичної особи 
шляхом реорганізації, а саме письмово повідомити орган, що здійснює державну 
реєстрацію, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення (ч. 1 
ст. 105); встановити порядок заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 
особи, що припиняється (ч. 3 ст. 105); встановити строк заявлення кредиторами 
                                                 
20 На думку А. Окунєва, у разі перетворення ступінь ризику для кредиторів підприємства-
боржника є мінімальним, у разі злиття (приєднання) – середнім, у раз поділу (виділу) – 
максимальним. 

своїх вимог (ч. 3 ст. 105), який не може становити менше двох і більше шести 
місяців (ч. 5 ст. 105); розглянути кожну окрему вимогу кредитора, прийняти по 
ній відповідне рішення та надіслати кредиторові не пізніше тридцяти днів з дня 
отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора 
(ч. 6 ст. 105); виконати зобов’язання, які не забезпечено, припинити або 
достроково виконати зобов’язання, або забезпечити виконання зобов’язання, 
крім випадків, передбачених законом (ч. 1 ст. 107). Також додатковою 
юридичною гарантією захисту прав кредиторів виступає передбачене ч. 2 ст. 107 
ЦК України обов’язкове складання передавального акту (у разі злиття, 
приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу), який 
має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків 
юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів 
та боржників, включаючи зобов’язання, що оспорюються сторонами. 

В свою чергу в спеціальних Законах України «Про акціонерні 
товариства» [4, ст. 384] (ч. 1, 2 ст. 82), «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» [5, ст. 69] (ч. 1, 2 ст. 55) прослідковується більш 
регламентований підхід до гарантій захисту законних прав та інтересів 
кредиторів, а саме:  

- встановлено особливості порядку повідомлення про реорганізацію в 
залежності від форми проведення (злиття, приєднання, поділ, виділ, 
перетворення); 

- передбачено скорочені строки заявлення вимог кредиторів, порівняно з 
строками заявлення вимог кредиторів, передбачених нормами ЦК України; 

- конкретизовано способи задоволення вимог кредиторів, порівняно із тими, 
які передбачено ЦК (додані такі гарантії захисту прав кредиторів як 
укладання договорів застави чи поруки; відшкодування збитків); 

- закріплено обрання способу задоволення вимог кредиторів за товариством, 
що реорганізується, а не за кредитором, на відміну від норм ЦК України, 
де спосіб задоволення вимог кредиторів обирає сам кредитор. 
Доцільність таких положень визнають В. Долинська [6, c. 256], Д. Жданов 

[7, c. 273-274] Є. Суханов [8, c. 201-202] А. Коровайко [9, c. 42], оскільки процес 
реорганізації несе значну небезпеку неповернення кредиторам боргів. Втім, 
викликає певне занепокоєння закріплене в ЦК України (ч. 1 ст. 107) право 
кредитора на дострокове виконання або припинення зобов’язань під час 
проведення реорганізації, а також можливість для кредиторів вимагати 
відшкодування збитків (ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», 
ч. 2 ст. 55 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»), що не передбачене в ЦК України, як самостійна підстава та 
спосіб захисту – все це створює певний дисбаланс інтересів кредитора й 
товариства-боржника, яке реорганізується, посилюючи конкуренцію на ринках.  

В юридичній літературі неодноразово зазначалося, що «надання 
кредиторам права вимагати припинення або дострокове виконання зобов’язання 
ставить під сумнів практичний сенс здійснення реорганізації» [10, c. 79], «жодна 
юридична особа не в змозі спрогнозувати, скільки саме кредиторів звернеться до 
неї з вимогою про дострокове припинення або виконання зобов’язань» [11, c. 
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56], «видається, що жодна навіть платоспроможна юридична особа не в змозі 
відразу виконати пред’явлені одночасно вимоги за зобов’язаннями, строк 
виконання яких не настав» [12, c. 121], зрештою «норма про дострокове 
припинення або виконання зобов’язань перед кредиторами може просто 
блокувати проведення більшості реорганізацій» [13, c. 383] або навіть 
«призвести до банкрутства юридичної особи» [12, c. 121]. 

Питання відшкодування збитків як вид гарантій також неоднозначно 
сприймається в науковій літературі. Так, на думку Є. П. Дівер, така гарантія 
повністю відображає логіку норм ЦК України стосовно охорони прав 
кредиторів, економічну ситуацію, яка склалася, а також сприяє належному 
правовому захисту, оскільки в результаті реорганізації нерідко створюються 
юридичні особи, які заздалегідь не в змозі виконати зобов’язання перед 
кредиторами юридичної особи, що реорганізується [14, c. 60]. В свою чергу А. В. 
Коровайко, навпаки, висловлюється за виключення такої гарантії, оскільки 
збитки є заходом цивільно-правової відповідальності за скоєне правопорушення, 
тоді як реорганізація юридичної особи не є цивільним правопорушенням а, отже, 
відповідно, не може слугувати підставою для застосування заходів цивільно-
правової відповідальності [15, c. 39-40]. 

Отже, правильним представляється твердження про надмірність захисту 
прав та інтересів кредиторів у разі реорганізації [16, c. 47-48]. Зокрема: 
- кредитори юридичної особи, що реорганізується, мають право вимагати 
дострокового виконання або припинення зобов’язань без урахування того, чи 
дійсно реорганізація зачіпає їх інтереси; 
- часто припинення або дострокове виконання зобов’язань може становити для 
кредиторів інтерес у разі зростання вірогідності належного виконання таких 
зобов’язань; 
- для юридичної особи, що реорганізується, дострокове виконання зобов’язань 
може стати неможливим або пов’язаним із нерозумними витратами та призвести 
до банкрутства; 
- кредитори ризикують разом із боржником, адже підприємницька діяльність 
господарського товариства завжди пов’язана з ризиком, у зв’язку з чим немає 
підстав пропонувати кредиторам у разі реорганізації більший захист, ніж 
зазвичай;  
- економічне становище юридичної особи не повинне погіршуватися, а 
становище його кредиторів – поліпшуватися виключно за рахунок реорганізації. 

Представляється, що захист кредиторів має безпосередньо залежати від 
того, наскільки суттєво він порушується реорганізацією, а юридична особа, що 
реорганізується, повинна бути захищена від пред’явлення вимог кредиторів, 
якщо їх становище не погіршиться [17, c. 441]. Справедливим убачається, що 
«для встановлення певного балансу інтересів кредитора та боржника – 
юридичної особи, що реорганізується…ввести деякі обмеження для кредитора у 
разі реалізації його права» [9, c. 42]. Зокрема, у якості певної правової гарантії 
інтересів реорганізованого товариства деякі дослідники пропонують укладати 
угоди, за якими кредитор зобов’язується не висувати до товариства вимог про 
дострокове виконання ним своїх зобов’язань, а забезпечити виконання такої 

угоди штрафними санкціями у розмірі зобов’язання перед товариством [18,  
c. 97].  

Отже, норма ч. 1 ст. 107 ЦК України, маючі на меті захистити інтереси 
кредиторів, в черговий раз стала результатом приватноправового способу 
регулювання, за якого приватні інтереси окремої групи кредиторів мають 
перевагу над публічними (створення правових умов для ефективного укрупнення 
національного товаровиробника як конкурентоспроможної ланки економіки не 
тільки на вітчизняному, а й на зовнішніх ринках). Це становить небезпеку для 
національних товаровиробників, оскільки перешкоджає можливості концентрації 
капіталу такими правовими способами як злиття та приєднання.  

Представляється, що такий механізм захисту інтересів кредиторів не 
зовсім відповідає європейському підходу, враховуючи, що положення Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС в сфері законодавства про компанії та 
корпоративне управління (глава 13) [19, c. 11-12] має на меті приведення 
регулювання діяльності корпорацій до вимог міжнародних стандартів та 
поступового наближення до правил ЄС. При встановленні системи захисту 
інтересів кредиторів необхідно керуватися принципами, закріпленими в 
директивах ЄС про реорганізацію [20], які побудовані на засадах невтручання 
кредиторів у процес здійснення реорганізації [13, c. 384], а тому не наділяють їх 
повноваженнями дострокового припинення чи виконання зобов’язань перед 
проведенням. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити наступні 
висновки та пропозиції: 

по-перше, у законодавстві має бути досягнутий певний баланс інтересів, 
як кредиторів, так і самих господарських товариств. Виважено прийняте рішення 
про реорганізацію юридичної особи – боржника повинно зміцнити її економічні 
позиції та поліпшити фінансове становище, тоді як припинення або дострокове 
виконання існуючих зобов’язань може спричинити реальну шкоду юридичній 
особі-боржнику, що реорганізується, перервати господарські зв’язки, оскільки в 
разі реорганізації, на відміну від ліквідації, господарська діяльність 
господарюючого суб’єкта не припиняється; 

по-друге, чинне законодавство з питань захисту законних прав та 
інтересів кредиторів під час реорганізації, вирішуючи окремі проблеми, 
пов’язані із проведенням реорганізації, одночасно створює значні перешкоди для 
ефективного використання цього інструменту у господарській діяльності. Тому 
необхідно: (а) враховувати досвід зарубіжних країн та наукове обґрунтування 
вчених з приводу стягнення збитків як заходу захисту кредиторів; (б) 
дотримуватися збалансування приватних та публічних інтересів, оскільки і без 
такої додаткової гарантії, як відшкодування збитків, має місце перевага на 
користь приватних інтересів кредиторів без урахування публічних; (в) 
прогнозувати економічні наслідки реалізації схвалюваних норм, які регулюють 
господарську діяльність; 

по-третє, враховуючи економічну доцільність реорганізації, необхідно 
інтереси кредиторів задовольняти за рахунок тих способів забезпечення 
виконання зобов’язань, які вже існують у ЦК України (наприклад, укладенням 
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56], «видається, що жодна навіть платоспроможна юридична особа не в змозі 
відразу виконати пред’явлені одночасно вимоги за зобов’язаннями, строк 
виконання яких не настав» [12, c. 121], зрештою «норма про дострокове 
припинення або виконання зобов’язань перед кредиторами може просто 
блокувати проведення більшості реорганізацій» [13, c. 383] або навіть 
«призвести до банкрутства юридичної особи» [12, c. 121]. 

Питання відшкодування збитків як вид гарантій також неоднозначно 
сприймається в науковій літературі. Так, на думку Є. П. Дівер, така гарантія 
повністю відображає логіку норм ЦК України стосовно охорони прав 
кредиторів, економічну ситуацію, яка склалася, а також сприяє належному 
правовому захисту, оскільки в результаті реорганізації нерідко створюються 
юридичні особи, які заздалегідь не в змозі виконати зобов’язання перед 
кредиторами юридичної особи, що реорганізується [14, c. 60]. В свою чергу А. В. 
Коровайко, навпаки, висловлюється за виключення такої гарантії, оскільки 
збитки є заходом цивільно-правової відповідальності за скоєне правопорушення, 
тоді як реорганізація юридичної особи не є цивільним правопорушенням а, отже, 
відповідно, не може слугувати підставою для застосування заходів цивільно-
правової відповідальності [15, c. 39-40]. 

Отже, правильним представляється твердження про надмірність захисту 
прав та інтересів кредиторів у разі реорганізації [16, c. 47-48]. Зокрема: 
- кредитори юридичної особи, що реорганізується, мають право вимагати 
дострокового виконання або припинення зобов’язань без урахування того, чи 
дійсно реорганізація зачіпає їх інтереси; 
- часто припинення або дострокове виконання зобов’язань може становити для 
кредиторів інтерес у разі зростання вірогідності належного виконання таких 
зобов’язань; 
- для юридичної особи, що реорганізується, дострокове виконання зобов’язань 
може стати неможливим або пов’язаним із нерозумними витратами та призвести 
до банкрутства; 
- кредитори ризикують разом із боржником, адже підприємницька діяльність 
господарського товариства завжди пов’язана з ризиком, у зв’язку з чим немає 
підстав пропонувати кредиторам у разі реорганізації більший захист, ніж 
зазвичай;  
- економічне становище юридичної особи не повинне погіршуватися, а 
становище його кредиторів – поліпшуватися виключно за рахунок реорганізації. 

Представляється, що захист кредиторів має безпосередньо залежати від 
того, наскільки суттєво він порушується реорганізацією, а юридична особа, що 
реорганізується, повинна бути захищена від пред’явлення вимог кредиторів, 
якщо їх становище не погіршиться [17, c. 441]. Справедливим убачається, що 
«для встановлення певного балансу інтересів кредитора та боржника – 
юридичної особи, що реорганізується…ввести деякі обмеження для кредитора у 
разі реалізації його права» [9, c. 42]. Зокрема, у якості певної правової гарантії 
інтересів реорганізованого товариства деякі дослідники пропонують укладати 
угоди, за якими кредитор зобов’язується не висувати до товариства вимог про 
дострокове виконання ним своїх зобов’язань, а забезпечити виконання такої 

угоди штрафними санкціями у розмірі зобов’язання перед товариством [18,  
c. 97].  

Отже, норма ч. 1 ст. 107 ЦК України, маючі на меті захистити інтереси 
кредиторів, в черговий раз стала результатом приватноправового способу 
регулювання, за якого приватні інтереси окремої групи кредиторів мають 
перевагу над публічними (створення правових умов для ефективного укрупнення 
національного товаровиробника як конкурентоспроможної ланки економіки не 
тільки на вітчизняному, а й на зовнішніх ринках). Це становить небезпеку для 
національних товаровиробників, оскільки перешкоджає можливості концентрації 
капіталу такими правовими способами як злиття та приєднання.  

Представляється, що такий механізм захисту інтересів кредиторів не 
зовсім відповідає європейському підходу, враховуючи, що положення Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС в сфері законодавства про компанії та 
корпоративне управління (глава 13) [19, c. 11-12] має на меті приведення 
регулювання діяльності корпорацій до вимог міжнародних стандартів та 
поступового наближення до правил ЄС. При встановленні системи захисту 
інтересів кредиторів необхідно керуватися принципами, закріпленими в 
директивах ЄС про реорганізацію [20], які побудовані на засадах невтручання 
кредиторів у процес здійснення реорганізації [13, c. 384], а тому не наділяють їх 
повноваженнями дострокового припинення чи виконання зобов’язань перед 
проведенням. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити наступні 
висновки та пропозиції: 

по-перше, у законодавстві має бути досягнутий певний баланс інтересів, 
як кредиторів, так і самих господарських товариств. Виважено прийняте рішення 
про реорганізацію юридичної особи – боржника повинно зміцнити її економічні 
позиції та поліпшити фінансове становище, тоді як припинення або дострокове 
виконання існуючих зобов’язань може спричинити реальну шкоду юридичній 
особі-боржнику, що реорганізується, перервати господарські зв’язки, оскільки в 
разі реорганізації, на відміну від ліквідації, господарська діяльність 
господарюючого суб’єкта не припиняється; 

по-друге, чинне законодавство з питань захисту законних прав та 
інтересів кредиторів під час реорганізації, вирішуючи окремі проблеми, 
пов’язані із проведенням реорганізації, одночасно створює значні перешкоди для 
ефективного використання цього інструменту у господарській діяльності. Тому 
необхідно: (а) враховувати досвід зарубіжних країн та наукове обґрунтування 
вчених з приводу стягнення збитків як заходу захисту кредиторів; (б) 
дотримуватися збалансування приватних та публічних інтересів, оскільки і без 
такої додаткової гарантії, як відшкодування збитків, має місце перевага на 
користь приватних інтересів кредиторів без урахування публічних; (в) 
прогнозувати економічні наслідки реалізації схвалюваних норм, які регулюють 
господарську діяльність; 

по-третє, враховуючи економічну доцільність реорганізації, необхідно 
інтереси кредиторів задовольняти за рахунок тих способів забезпечення 
виконання зобов’язань, які вже існують у ЦК України (наприклад, укладенням 
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договору застави, договору поруки). Можливість припинення або дострокового 
виконання зобов’язання під час проведення реорганізації доцільно закріпити 
тільки за наявності доказів у судовому порядку щодо реальності загрози 
інтересам кредиторів, а стягнення збитків – застосовувати кредитору тільки як 
захід відповідальності, а не захисту. При цьому рівні можливості захисту 
повинні мати кредитори усіх товариств, що реорганізуються, у тому числі й тих 
суб’єктів, які під час реорганізації не припиняються (наприклад, у разі 
проведення приєднання та виділу). 

Запропоновані шляхи удосконалення та подальшого розвитку 
законодавства про захист прав кредиторів під час реорганізації нададуть 
можливість встановити належний баланс інтересів між кредиторами та 
господарюючими суб’єктами, зняти безпідставне стримування процесу 
реорганізації, зокрема, зробити привабливими та ефективними такі форми 
укрупнення бізнесу як злиття та приєднання, що в умовах зростаючої потреби в 
капіталізації, укрупненні господарюючого суб’єкта і збереженні останнього як 
конкурентоспроможного товаровиробника, є найбільш поширеними. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФРАУДАТОРНІ ПРАВОЧИНИ 

Термінологія права – динамічна система, яка постійно розвивається, 
збагачуючись новими термінами, кожен з яких характеризується за 
походженням, семантикою, системними зв’язками, граматичною структурою, 
способом термінотворення та функційними параметрами [1, с. 121]. Цей процес 
продовжується і в сучасних умовах, про що свідчить поява в цивільному 
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договору застави, договору поруки). Можливість припинення або дострокового 
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захід відповідальності, а не захисту. При цьому рівні можливості захисту 
повинні мати кредитори усіх товариств, що реорганізуються, у тому числі й тих 
суб’єктів, які під час реорганізації не припиняються (наприклад, у разі 
проведення приєднання та виділу). 

Запропоновані шляхи удосконалення та подальшого розвитку 
законодавства про захист прав кредиторів під час реорганізації нададуть 
можливість встановити належний баланс інтересів між кредиторами та 
господарюючими суб’єктами, зняти безпідставне стримування процесу 
реорганізації, зокрема, зробити привабливими та ефективними такі форми 
укрупнення бізнесу як злиття та приєднання, що в умовах зростаючої потреби в 
капіталізації, укрупненні господарюючого суб’єкта і збереженні останнього як 
конкурентоспроможного товаровиробника, є найбільш поширеними. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФРАУДАТОРНІ ПРАВОЧИНИ 

Термінологія права – динамічна система, яка постійно розвивається, 
збагачуючись новими термінами, кожен з яких характеризується за 
походженням, семантикою, системними зв’язками, граматичною структурою, 
способом термінотворення та функційними параметрами [1, с. 121]. Цей процес 
продовжується і в сучасних умовах, про що свідчить поява в цивільному 
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законодавстві, зокрема, і таких термінів, як «значний правочин», «правочини, 
щодо яких є заінтересованість» тощо.  

Юридичний термін – основна одиниця юридичної мови, яка представляє 
собою слово або словосполучення, вжите в правничій мові «як засіб юридичної 
техніки, за допомогою якого виражається і закріплюється зміст нормативно-
правових приписів держави» [2]. Юридичний термін - це узагальнене 
найменування правового поняття.  

Але чи можна вважати, що термінологія права поповнюється новими 
термінами і в тих випадках, коли, наприклад, судовими органами в текстах 
судових рішень застосовується певне терміносполучення, зокрема, 
«фраудаторний правочин» [3], а в дослідженнях, присвячених проблемам 
неспроможності (банкрутства) суб’єктів підприємницької діяльності, в частині 
регламентації положень про оскарження певних правочинів, застосовується таке 
поняття як «фраудаторний позов» [4; 5]?  

Постановка цього питання пов’язана із тим, що факт застосування термінів 
«фраудаторний правочин» і «фраудаторний позов» привернув увагу правничої 
спільноти, став предметом обговорення. Так, в рішеннях суду надається таке 
визначення: «фраудаторні правочини – це правочини, що вчинені боржником на 
шкоду інтересам кредиторів» [6]. Іншими словами, правочин, що вчиняється 
боржником, хоча безпосередньо і стосується саме його майнової сфери, з 
моменту вчинення опосередковано впливає й на майнову сферу кредитора, а 
саме призводить до зменшення або взагалі зводить нанівець можливість 
задоволення вимог останнього.  

Це дає привід продовжити дискусію, поставивши за мету визначитись з 
доцільністю поповнення термінологічної системи вітчизняного цивільного 
законодавства зазначеними термінами, з’ясувавши, перш за все, їх сутність.  

Фраудаторний позов і фраудаторний правочин не нові поняття в доктрині 
цивільного права. До речі, В.І. Крат, який, досліджуючи категорію недійсності у 
сфері банкрутства, оперує поняттям фраудаторний позов, зазначав, що воно має 
умовний характер і ототожнюється з Пауліановим позовом – Аctio Pauliana, який 
відомий ще з часів римського права [4, c. 318]. Слід зауважити, що в контексті 
поняття, про яке йдеться, вірніше було б оперувати поняттям «штрафний позов» 
– interdictum fraudatorium, який входив в систему оскарження юридичних дій 
неплатоспроможних боржників в класичний період римського права21, і який 
тільки після Юстиніанівської кодифікації отримав назву Аctio Pauliana. Позов 
interdictum fraudatorium застосовувався у випадку, коли виникала підозра, що 
боржник напередодні банкрутства недобросовісним чином розпорядився своїм 
майном, заподіявши саме цим шкоду кредиторам. З метою захисту інтересів 
кредиторів можливо було оскаржити правочини, які, на перший погляд, були 
здійснені боржником законно. Оспорювані правочини носили назву – «in 
fraudem creditorum» (обман кредиторів), оскільки укладались з метою 

                                                 
21 І.С. Перетерский, знаний фахівець римського права, писав, що цей позов застосовувався ще у часи 

Цицерона. Див.:[7]. 

приховування боржником майна від звернення на нього стягнення кредиторами 
вже після того, як неспроможність погасити заборгованість відкриється.  

Не можна не враховувати те, що в умовах сьогодення такі поняття як 
«фраудаторний позов» і «фраудаторні правочини» представляють інтерес, 
оскільки сучасне законодавство про банкрутство базується теж на концепції 
оскарження юридичних дій неплатоспроможних боржників, але навряд чи 
вищезазначені поняття можуть претендувати на те, щоб стати нормативно-
правовими термінами сучасного законодавства. Так, мета фраудаторного 
правочину – завдати шкоди інтересам кредиторів, їх майновим правам. 
Правовим наслідком вчинення такого правочину, за умови, що це буде доказано, 
є його недійсність. Між тим якщо шкода, як результат дій боржника, не 
спричинить шкоди кредиторові, навряд чи правильним є ставити питання про 
фраудаторність будь-якого правочину, укладеного в певний проміжок часу, 
оскільки якщо немає негативних наслідків, то для боржника він все одно 
залишається правочином, але ніяк ні фраудаторним. Втім, як зазначається 
правниками, будь-який правочин може бути охарактеризований як 
фраудаторний, але завданням судочинства є захист кредитора від обману у 
цивільних відносинах, тому слід відрізняти вплив економічних ризиків на 
результати роботи підприємства від шахрайства як протиправного діяння, яке 
характеризується зловживанням правами для нечесного отримання грошей, 
майна чи послуг; для уникнення оплати чи ненадання послуг; для забезпечення 
особистої чи ділової переваги [5]. 

До цього слід додати, що не будь-які дії боржника можуть кваліфікуватись 
як правочин у розумінні ст. 202 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України)22. 

 Сучасне законодавство про банкрутство включає в себе: Кодекс з 
процедур банкрутства [9] (далі – КУзПБ); Закон України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» [10], положення якого застосовуються при 
неплатоспроможності банків (стаття 38). 

Аналіз положень законодавства про банкрутство свідчить, що для 
визнання правочину недійсним він повинен бути вчиненим в певний часовий 
проміжок, так званий «період підозр» («підозрілий період») і він чітко 
визначений щодо правочинів у банкрутстві, при неплатоспроможності банків. 
Так, при банкрутстві відповідно до ч. 1 ст. 42 КУзПБ цей строк складає: а) період 
після відкриття провадження у справі про банкрутство; б) 3 роки, що передували 
відкриттю провадження у справі про банкрутство. Щодо неплатоспроможності 
банків – період протягом одного року до дня запровадження тимчасової 
адміністрації банку. 

Оскільки для боржника, як правило, є передбачуваним те, чи зможе він 
повернути борг, правочини щодо розпорядження майном, які ним вчиняються, 
мають ставитись під сумнів. Доволі часто боржники, припускаючи наперед, що 
                                                 

22 Наприклад, відповідач у справі вважав рішення сесії Херсонської міської ради фіктивним правочином, 
але судом посилання відповідача на норми цивільного законодавства щодо фіктивності правочину та наявності 
ознак фраудаторних правочинів не були прийняті до уваги, оскільки такі рішення сесії Херсонської міської ради, 
в розумінні ст. 202 Цивільного кодексу України, не є правочином [8]. 
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законодавстві, зокрема, і таких термінів, як «значний правочин», «правочини, 
щодо яких є заінтересованість» тощо.  

Юридичний термін – основна одиниця юридичної мови, яка представляє 
собою слово або словосполучення, вжите в правничій мові «як засіб юридичної 
техніки, за допомогою якого виражається і закріплюється зміст нормативно-
правових приписів держави» [2]. Юридичний термін - це узагальнене 
найменування правового поняття.  

Але чи можна вважати, що термінологія права поповнюється новими 
термінами і в тих випадках, коли, наприклад, судовими органами в текстах 
судових рішень застосовується певне терміносполучення, зокрема, 
«фраудаторний правочин» [3], а в дослідженнях, присвячених проблемам 
неспроможності (банкрутства) суб’єктів підприємницької діяльності, в частині 
регламентації положень про оскарження певних правочинів, застосовується таке 
поняття як «фраудаторний позов» [4; 5]?  

Постановка цього питання пов’язана із тим, що факт застосування термінів 
«фраудаторний правочин» і «фраудаторний позов» привернув увагу правничої 
спільноти, став предметом обговорення. Так, в рішеннях суду надається таке 
визначення: «фраудаторні правочини – це правочини, що вчинені боржником на 
шкоду інтересам кредиторів» [6]. Іншими словами, правочин, що вчиняється 
боржником, хоча безпосередньо і стосується саме його майнової сфери, з 
моменту вчинення опосередковано впливає й на майнову сферу кредитора, а 
саме призводить до зменшення або взагалі зводить нанівець можливість 
задоволення вимог останнього.  

Це дає привід продовжити дискусію, поставивши за мету визначитись з 
доцільністю поповнення термінологічної системи вітчизняного цивільного 
законодавства зазначеними термінами, з’ясувавши, перш за все, їх сутність.  

Фраудаторний позов і фраудаторний правочин не нові поняття в доктрині 
цивільного права. До речі, В.І. Крат, який, досліджуючи категорію недійсності у 
сфері банкрутства, оперує поняттям фраудаторний позов, зазначав, що воно має 
умовний характер і ототожнюється з Пауліановим позовом – Аctio Pauliana, який 
відомий ще з часів римського права [4, c. 318]. Слід зауважити, що в контексті 
поняття, про яке йдеться, вірніше було б оперувати поняттям «штрафний позов» 
– interdictum fraudatorium, який входив в систему оскарження юридичних дій 
неплатоспроможних боржників в класичний період римського права21, і який 
тільки після Юстиніанівської кодифікації отримав назву Аctio Pauliana. Позов 
interdictum fraudatorium застосовувався у випадку, коли виникала підозра, що 
боржник напередодні банкрутства недобросовісним чином розпорядився своїм 
майном, заподіявши саме цим шкоду кредиторам. З метою захисту інтересів 
кредиторів можливо було оскаржити правочини, які, на перший погляд, були 
здійснені боржником законно. Оспорювані правочини носили назву – «in 
fraudem creditorum» (обман кредиторів), оскільки укладались з метою 

                                                 
21 І.С. Перетерский, знаний фахівець римського права, писав, що цей позов застосовувався ще у часи 

Цицерона. Див.:[7]. 

приховування боржником майна від звернення на нього стягнення кредиторами 
вже після того, як неспроможність погасити заборгованість відкриється.  

Не можна не враховувати те, що в умовах сьогодення такі поняття як 
«фраудаторний позов» і «фраудаторні правочини» представляють інтерес, 
оскільки сучасне законодавство про банкрутство базується теж на концепції 
оскарження юридичних дій неплатоспроможних боржників, але навряд чи 
вищезазначені поняття можуть претендувати на те, щоб стати нормативно-
правовими термінами сучасного законодавства. Так, мета фраудаторного 
правочину – завдати шкоди інтересам кредиторів, їх майновим правам. 
Правовим наслідком вчинення такого правочину, за умови, що це буде доказано, 
є його недійсність. Між тим якщо шкода, як результат дій боржника, не 
спричинить шкоди кредиторові, навряд чи правильним є ставити питання про 
фраудаторність будь-якого правочину, укладеного в певний проміжок часу, 
оскільки якщо немає негативних наслідків, то для боржника він все одно 
залишається правочином, але ніяк ні фраудаторним. Втім, як зазначається 
правниками, будь-який правочин може бути охарактеризований як 
фраудаторний, але завданням судочинства є захист кредитора від обману у 
цивільних відносинах, тому слід відрізняти вплив економічних ризиків на 
результати роботи підприємства від шахрайства як протиправного діяння, яке 
характеризується зловживанням правами для нечесного отримання грошей, 
майна чи послуг; для уникнення оплати чи ненадання послуг; для забезпечення 
особистої чи ділової переваги [5]. 

До цього слід додати, що не будь-які дії боржника можуть кваліфікуватись 
як правочин у розумінні ст. 202 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України)22. 

 Сучасне законодавство про банкрутство включає в себе: Кодекс з 
процедур банкрутства [9] (далі – КУзПБ); Закон України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» [10], положення якого застосовуються при 
неплатоспроможності банків (стаття 38). 

Аналіз положень законодавства про банкрутство свідчить, що для 
визнання правочину недійсним він повинен бути вчиненим в певний часовий 
проміжок, так званий «період підозр» («підозрілий період») і він чітко 
визначений щодо правочинів у банкрутстві, при неплатоспроможності банків. 
Так, при банкрутстві відповідно до ч. 1 ст. 42 КУзПБ цей строк складає: а) період 
після відкриття провадження у справі про банкрутство; б) 3 роки, що передували 
відкриттю провадження у справі про банкрутство. Щодо неплатоспроможності 
банків – період протягом одного року до дня запровадження тимчасової 
адміністрації банку. 

Оскільки для боржника, як правило, є передбачуваним те, чи зможе він 
повернути борг, правочини щодо розпорядження майном, які ним вчиняються, 
мають ставитись під сумнів. Доволі часто боржники, припускаючи наперед, що 
                                                 

22 Наприклад, відповідач у справі вважав рішення сесії Херсонської міської ради фіктивним правочином, 
але судом посилання відповідача на норми цивільного законодавства щодо фіктивності правочину та наявності 
ознак фраудаторних правочинів не були прийняті до уваги, оскільки такі рішення сесії Херсонської міської ради, 
в розумінні ст. 202 Цивільного кодексу України, не є правочином [8]. 
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не зможуть задовольнити вимоги кредитора, під загрозою застосування 
стягнення майна вчиняють фіктивні правочини щодо розпорядження ним. За 
думкою суду, подібні правочини мають ставитись під сумнів у частині 
добросовісності боржника та набувають ознак фраудаторного правочину [11]. 

На підставі аналізу тих ознак фраудаторних правочинів, на які звертається 
увага в судових рішеннях23, до останніх слід віднести: 1) мету - завдати шкоду 
майновим правам кредиторів; договір укладається з метою ухилення від сплати 
боргу; 2) момент відчуження майна: правочин, вчинений боржником у період 
настання у нього зобов’язання із погашення заборгованості перед кредитором; 3) 
обізнаність іншої сторони правочину щодо його фіктивного характеру; 4) майно 
відчужене на користь родича будь-якого ступеня споріднення (пов’язаної особи) 
на підставі безоплатного договору. І навпаки, оплатний договір може свідчити 
про реальне настання правових наслідків, обумовлених ним, за умови, що 
отримані від відчуження грошові кошти спрямовуються на погашення існуючої 
заборгованості перед кредитором [12]; 5) після відчуження боржник перестає 
бути платоспроможним, тобто інше майно, за рахунок якого він може 
відповідати за своїми зобов’язаннями перед кредитором, в нього відсутнє.  

Позивач, зі свого боку, для задоволення позову має довести не лише 
існування при укладенні договору формального порушення вимоги закону (в 
контексті фіктивного правочину – відсутність у учасників правочину наміру 
створити юридичні наслідки), але і порушення таким договором його прав або 
охоронюваних законом інтересів. 

Тому для визнання правочину фраудаторним і, як наслідок, недійсним, 
необхідним є, як зазначається у Постанові Великої Палати Верховного Суду від 
03 липня 2019 року у справі № 369/11268/16-ц (провадження № 14-260цс19) [13], 
наявність в поведінці боржника ознак, які свідчать про його недобросовісність та 
зводяться до зловживання правом. Не виключається визнання договору 
недійсним як такого, що спрямований на уникнення звернення стягнення на 
майно боржника, на підставі загальних засад цивільного законодавства  (частина 
6 статті 3 ЦК України) та недопустимості зловживання правом (частина 3 статті 
13 ЦК України), з одночасним посиланням на спеціальну норму, що передбачає 
підставу визнання правочину недійсним, якою може бути як підстава, 
передбачена статтею 234 ЦК України, так і інша, наприклад, підстава, 
передбачена статтею 228 ЦК України». 

Підсумовуючи викладене, слід виходити з того, що, по-перше, хоча ЦК 
України і проголошує свободу договору як загальну засаду цивільного 
законодавства, реалізація цієї правової можливості має відбуватись крізь призму 
добросовісності поведінки боржника та неприпустимості зловживання ним 
правом. Проте такі поняття як «фраудаторний позов» і «фраудаторні правочини» 
не можуть претендувати на те, щоб стати нормативно-правовими термінами 
сучасного законодавства. 
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не зможуть задовольнити вимоги кредитора, під загрозою застосування 
стягнення майна вчиняють фіктивні правочини щодо розпорядження ним. За 
думкою суду, подібні правочини мають ставитись під сумнів у частині 
добросовісності боржника та набувають ознак фраудаторного правочину [11]. 

На підставі аналізу тих ознак фраудаторних правочинів, на які звертається 
увага в судових рішеннях23, до останніх слід віднести: 1) мету - завдати шкоду 
майновим правам кредиторів; договір укладається з метою ухилення від сплати 
боргу; 2) момент відчуження майна: правочин, вчинений боржником у період 
настання у нього зобов’язання із погашення заборгованості перед кредитором; 3) 
обізнаність іншої сторони правочину щодо його фіктивного характеру; 4) майно 
відчужене на користь родича будь-якого ступеня споріднення (пов’язаної особи) 
на підставі безоплатного договору. І навпаки, оплатний договір може свідчити 
про реальне настання правових наслідків, обумовлених ним, за умови, що 
отримані від відчуження грошові кошти спрямовуються на погашення існуючої 
заборгованості перед кредитором [12]; 5) після відчуження боржник перестає 
бути платоспроможним, тобто інше майно, за рахунок якого він може 
відповідати за своїми зобов’язаннями перед кредитором, в нього відсутнє.  

Позивач, зі свого боку, для задоволення позову має довести не лише 
існування при укладенні договору формального порушення вимоги закону (в 
контексті фіктивного правочину – відсутність у учасників правочину наміру 
створити юридичні наслідки), але і порушення таким договором його прав або 
охоронюваних законом інтересів. 

Тому для визнання правочину фраудаторним і, як наслідок, недійсним, 
необхідним є, як зазначається у Постанові Великої Палати Верховного Суду від 
03 липня 2019 року у справі № 369/11268/16-ц (провадження № 14-260цс19) [13], 
наявність в поведінці боржника ознак, які свідчать про його недобросовісність та 
зводяться до зловживання правом. Не виключається визнання договору 
недійсним як такого, що спрямований на уникнення звернення стягнення на 
майно боржника, на підставі загальних засад цивільного законодавства  (частина 
6 статті 3 ЦК України) та недопустимості зловживання правом (частина 3 статті 
13 ЦК України), з одночасним посиланням на спеціальну норму, що передбачає 
підставу визнання правочину недійсним, якою може бути як підстава, 
передбачена статтею 234 ЦК України, так і інша, наприклад, підстава, 
передбачена статтею 228 ЦК України». 

Підсумовуючи викладене, слід виходити з того, що, по-перше, хоча ЦК 
України і проголошує свободу договору як загальну засаду цивільного 
законодавства, реалізація цієї правової можливості має відбуватись крізь призму 
добросовісності поведінки боржника та неприпустимості зловживання ним 
правом. Проте такі поняття як «фраудаторний позов» і «фраудаторні правочини» 
не можуть претендувати на те, щоб стати нормативно-правовими термінами 
сучасного законодавства. 
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мають бути конкретно визначені правові механізми захисту прав та інтересів 
дітей, в тому числі і суб’єктивних цивільних та сімейних. 

З метою забезпечення належної та всебічної реалізації неповнолітніми 
своїх прав та інтересів, їх захист та охорону, в Україні створено низку державних 
органів, покликаних вирішувати це завдання, в тому числі і шляхом оптимізації 
відповідних положень кримінального, адміністративного, цивільного, сімейного 
та іншого галузевого законодавства. Але, попри загальні, позитивні зрушення у 
сфері охорони дитинства, на жаль, не можна ствердно вести мову про те, що 
права та інтереси дітей нині в Україні не порушуються. При чому такі 
порушення зачіпають сферу, як особистих, так і майнових прав. 

На думку зарубіжних фахівців, причинами таких порушень є те, що в 
праві дуже слабко представлений міжгалузевий та міжпредметний зв'язок, що в 
свою чергу заважає удосконаленню правового регулювання, усуненню прогалин 
і подоланню колізій, реалізації на практиці декларованих в законодавстві в 
інтересах дітей підходів. Друга причина полягає  у відсутності взаємодії між 
органами державної влади, покликаними захищати права дитини ними [1, с. 59]. 
В основному погоджуючись з такими міркуваннями, хочемо зауважити: реалії 
українського сьогодення все ж таки свідчать про певний прогрес у сфері захисту 
прав та інтересів дітей.  

В науковій літературі виділяють дві основні форми захисту прав та 
охоронюваних інтересів суб’єктів цивільно-правових відносин, а саме, 
юрисдикційну та неюрисдикційну.  

На думку А. М. Кожухаря, основна відмінність між ними полягає в тому, 
що захист прав та інтересів в юрисдикційній формі здійснюється різними 
державними та громадськими органами, з притаманним кожному з них 
процесуальним або процедурним режимом діяльності, в той же час як захист 
шляхом неюрисдикційної форми протікає в межах спірного (безспірного) 
правовідношення і втілюється в життя самими сторонами, що беруть у ньому 
участь [2, с. 13]. 

Питання захисту прав та інтересів дітей, в першу чергу покладається на 
батьків або інших осіб, що їх замінюють, і які мають право здійснювати такий 
захист самостійно або через уповноважені органи. Так, у відповідності до 
Сімейного кодексу України,  батьки мають право на самозахист своєї дитини, 
повнолітніх дочки та сина, а також мають право звертатися до суду, органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій 
за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки як їх 
законні представники без спеціальних на те повноважень  [3, ст.154]. 

З такою ж метою батьки можуть звернутися до органів прокуратури, 
нотаріальних органів, освітніх закладів, інших компетентних органів державних 
влади. Таке положення повністю відповідає нормам Конституції України, яка 
гарантує державний (позасудовий) та судовий захист прав і свобод кожної 
людини. Якщо судовий захист прав здійснюється безпосередньо судами, то 
способів позасудового захисту існує немало. До одного із інститутів 
позасудового захисту можна віднести нотаріат. 

У зв’язку з вищенаведеним не можна не погодитись з Н. В. 
Александровою, яка зазначає, що будь-яка цивілізована правова держава і 
громадянське суспільство намагаються побудувати організовану та дієву систему 
захисту прав неповнолітніх [4, с. 253]. Така мета досягається за допомогою 
ефективної діяльності різних державних органів, в тому числі і органів нотаріату, 
діяльність яких, за слушним висловом І. Ю. Семенової, є однією із правових 
гарантій захисту прав дітей [5, с. 70]. Заслуговує на увагу і твердження С. М. 
Кармишева, на думку якого в правовій державі необхідно забезпечити не лише 
умови для реалізації соціальних і правових можливостей, наданих особі, але і 
створити дієві юридичні механізми захисту, особливо неповнолітніх громадян, 
оскільки вони, маючи рівні права з дорослими членами суспільства (за деякими 
винятками) фактично наділені набагато меншими можливостями по їх реалізації і 
тим більше захисту [6, с. 1].  К. Ф. Білько, разом з адвокатурою та судовою гілкою 
влади, називає нотаріат інструментом охорони та захисту прав і свобод людини та 
громадянина  [7, с. 12]. 

Досліджуючи основні напрями діяльності нотаріату у сфері захисту прав 
неповнолітніх, Е. В. Голоманчук наголошує, що нотаріус, діючи як представник 
держави, здійснює таку важливу задачу, як забезпечення турботи про дитину. 
При цьому, автор зазначає, що нотаріус є самостійним суб’єктом права, який 
наділений особливим публічно-правовим статусом, що дозволяє йому вчиняти 
дії професійно, добросовісно і розумно, забезпечуючи дотримання законності та 
справедливості шляхом здійснення юридично значимих дій. Принципи 
діяльності нотаріуса виключають порушення прав та інтересів людини, а отже, і 
дитини [8, с. 294].  

Відповідно до положень Закону України «Про нотаріат», нотаріус 
зобов’язаний сприяти громадянам у здійсненні їх прав та захисті законних 
інтересів [9, ст. 5]. З цього випливає, що органи нотаріату також уповноважені 
захищати права та охоронювані інтереси неповнолітніх. До речі, варто 
наголосити, що в науковій літературі неодноразово підкреслювалось, що захист 
прав та законних інтересів громадян, що випливають із сімейних відносин, є 
одним із пріоритетних напрямків діяльності нотаріальних органів [10, с. 253]. 

Розглядаючи питання захисту прав неповнолітніх органами нотаріату, М. 
М. Дякович прямо зазначає, що нотаріат належить до тих правових інструментів, 
які своїм безпосереднім завданням мають передусім охорону прав та інтересів 
осіб як елемент запобіжного правового впливу [11, с. 71]. Такі ж засади 
нотаріальної діяльності визначені і К. І. Чижмар [12, с. 77].  

В юридичній літературі виділяють чотири основні напрямки функцій 
нотаріуса у сфері захисту прав малолітніх та неповнолітніх дітей. Нотаріус – гарант 
прав та законних інтересів дітей; нотаріус контролює правильність застосування 
органами опіки та піклування нормативно-правових актів, спрямованих на 
забезпечення захисту прав дітей; нотаріус вживає конкретних заходів по 
попередженню порушень прав та законних інтересів неповнолітніх; закон покладає 
на нотаріуса обов’язок щодо охорони спадкових прав дітей [13, с. 131]. 

Захищаючи спадкові права неповнолітніх, нотаріус здійснює діяльність, 
пов’язану  з оформленням спадщини та видачею свідоцтва про права на 
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мають бути конкретно визначені правові механізми захисту прав та інтересів 
дітей, в тому числі і суб’єктивних цивільних та сімейних. 

З метою забезпечення належної та всебічної реалізації неповнолітніми 
своїх прав та інтересів, їх захист та охорону, в Україні створено низку державних 
органів, покликаних вирішувати це завдання, в тому числі і шляхом оптимізації 
відповідних положень кримінального, адміністративного, цивільного, сімейного 
та іншого галузевого законодавства. Але, попри загальні, позитивні зрушення у 
сфері охорони дитинства, на жаль, не можна ствердно вести мову про те, що 
права та інтереси дітей нині в Україні не порушуються. При чому такі 
порушення зачіпають сферу, як особистих, так і майнових прав. 

На думку зарубіжних фахівців, причинами таких порушень є те, що в 
праві дуже слабко представлений міжгалузевий та міжпредметний зв'язок, що в 
свою чергу заважає удосконаленню правового регулювання, усуненню прогалин 
і подоланню колізій, реалізації на практиці декларованих в законодавстві в 
інтересах дітей підходів. Друга причина полягає  у відсутності взаємодії між 
органами державної влади, покликаними захищати права дитини ними [1, с. 59]. 
В основному погоджуючись з такими міркуваннями, хочемо зауважити: реалії 
українського сьогодення все ж таки свідчать про певний прогрес у сфері захисту 
прав та інтересів дітей.  

В науковій літературі виділяють дві основні форми захисту прав та 
охоронюваних інтересів суб’єктів цивільно-правових відносин, а саме, 
юрисдикційну та неюрисдикційну.  

На думку А. М. Кожухаря, основна відмінність між ними полягає в тому, 
що захист прав та інтересів в юрисдикційній формі здійснюється різними 
державними та громадськими органами, з притаманним кожному з них 
процесуальним або процедурним режимом діяльності, в той же час як захист 
шляхом неюрисдикційної форми протікає в межах спірного (безспірного) 
правовідношення і втілюється в життя самими сторонами, що беруть у ньому 
участь [2, с. 13]. 

Питання захисту прав та інтересів дітей, в першу чергу покладається на 
батьків або інших осіб, що їх замінюють, і які мають право здійснювати такий 
захист самостійно або через уповноважені органи. Так, у відповідності до 
Сімейного кодексу України,  батьки мають право на самозахист своєї дитини, 
повнолітніх дочки та сина, а також мають право звертатися до суду, органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій 
за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки як їх 
законні представники без спеціальних на те повноважень  [3, ст.154]. 

З такою ж метою батьки можуть звернутися до органів прокуратури, 
нотаріальних органів, освітніх закладів, інших компетентних органів державних 
влади. Таке положення повністю відповідає нормам Конституції України, яка 
гарантує державний (позасудовий) та судовий захист прав і свобод кожної 
людини. Якщо судовий захист прав здійснюється безпосередньо судами, то 
способів позасудового захисту існує немало. До одного із інститутів 
позасудового захисту можна віднести нотаріат. 

У зв’язку з вищенаведеним не можна не погодитись з Н. В. 
Александровою, яка зазначає, що будь-яка цивілізована правова держава і 
громадянське суспільство намагаються побудувати організовану та дієву систему 
захисту прав неповнолітніх [4, с. 253]. Така мета досягається за допомогою 
ефективної діяльності різних державних органів, в тому числі і органів нотаріату, 
діяльність яких, за слушним висловом І. Ю. Семенової, є однією із правових 
гарантій захисту прав дітей [5, с. 70]. Заслуговує на увагу і твердження С. М. 
Кармишева, на думку якого в правовій державі необхідно забезпечити не лише 
умови для реалізації соціальних і правових можливостей, наданих особі, але і 
створити дієві юридичні механізми захисту, особливо неповнолітніх громадян, 
оскільки вони, маючи рівні права з дорослими членами суспільства (за деякими 
винятками) фактично наділені набагато меншими можливостями по їх реалізації і 
тим більше захисту [6, с. 1].  К. Ф. Білько, разом з адвокатурою та судовою гілкою 
влади, називає нотаріат інструментом охорони та захисту прав і свобод людини та 
громадянина  [7, с. 12]. 

Досліджуючи основні напрями діяльності нотаріату у сфері захисту прав 
неповнолітніх, Е. В. Голоманчук наголошує, що нотаріус, діючи як представник 
держави, здійснює таку важливу задачу, як забезпечення турботи про дитину. 
При цьому, автор зазначає, що нотаріус є самостійним суб’єктом права, який 
наділений особливим публічно-правовим статусом, що дозволяє йому вчиняти 
дії професійно, добросовісно і розумно, забезпечуючи дотримання законності та 
справедливості шляхом здійснення юридично значимих дій. Принципи 
діяльності нотаріуса виключають порушення прав та інтересів людини, а отже, і 
дитини [8, с. 294].  

Відповідно до положень Закону України «Про нотаріат», нотаріус 
зобов’язаний сприяти громадянам у здійсненні їх прав та захисті законних 
інтересів [9, ст. 5]. З цього випливає, що органи нотаріату також уповноважені 
захищати права та охоронювані інтереси неповнолітніх. До речі, варто 
наголосити, що в науковій літературі неодноразово підкреслювалось, що захист 
прав та законних інтересів громадян, що випливають із сімейних відносин, є 
одним із пріоритетних напрямків діяльності нотаріальних органів [10, с. 253]. 

Розглядаючи питання захисту прав неповнолітніх органами нотаріату, М. 
М. Дякович прямо зазначає, що нотаріат належить до тих правових інструментів, 
які своїм безпосереднім завданням мають передусім охорону прав та інтересів 
осіб як елемент запобіжного правового впливу [11, с. 71]. Такі ж засади 
нотаріальної діяльності визначені і К. І. Чижмар [12, с. 77].  

В юридичній літературі виділяють чотири основні напрямки функцій 
нотаріуса у сфері захисту прав малолітніх та неповнолітніх дітей. Нотаріус – гарант 
прав та законних інтересів дітей; нотаріус контролює правильність застосування 
органами опіки та піклування нормативно-правових актів, спрямованих на 
забезпечення захисту прав дітей; нотаріус вживає конкретних заходів по 
попередженню порушень прав та законних інтересів неповнолітніх; закон покладає 
на нотаріуса обов’язок щодо охорони спадкових прав дітей [13, с. 131]. 

Захищаючи спадкові права неповнолітніх, нотаріус здійснює діяльність, 
пов’язану  з оформленням спадщини та видачею свідоцтва про права на 
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спадщину. При цьому, саме на нотаріуса законом покладається обов’язок по 
охороні прав та інтересів іще не народженої дитини. При з’ясуванні такої 
обставини (наявність зачатого, але ще не народженого спадкоємця), нотаріус 
повинен призупинити видачу свідоцтва про право на спадщину, оскільки дитина, 
яка народиться після смерті спадкодавця, має бути включена до кола 
спадкоємців. Також нотаріус визначає коло спадкоємців, які мають право на 
обов’язкову частку у спадщині з урахуванням дітей спадкодавця при оформленні 
спадкових прав спадкоємців по закону. 

Вагоме значення для захисту прав та інтересів неповнолітніх має 
діяльність нотаріуса у сфері укладення батьками договорів про місце 
проживання дитини, а також про її утримання. Варто наголосити, що при 
посвідченні договору про сплату аліментів, нотаріус не лише максимально 
забезпечує захист інтересів дітей, але і здійснює контрольні функції.  Така 
функція виявляється у праві нотаріуса відмовити посвідчувати договір, якщо 
розмір аліментів визначений в ньому, буде меншим, аніж це встановлено 
законом. Окрім того, нотаріус зобов’язаний роз’яснити батькам усі особливості 
укладення договору про сплату аліментів, а також вказати на можливість 
припинення аліментних зобов’язань шляхом передачі дитині права власності на 
нерухоме майно. 

Нотаріальному посвідченню підлягають і договори, що укладаються 
батьками, особами, що їх замінюють щодо управління майном дитини; договори 
щодо відчуження майна дитиною чи передання його в користування та багато 
інших. 

Отже, вчинення нотаріальних дій нотаріусами, де учасниками правочину 
є неповнолітні діти, є важливим видом діяльності, спрямованої на захист 
суб’єктивних цивільних прав та інтересів дітей та одночасно є частиною 
загально-правового механізму охорони та захисту їхніх прав та інтересів.  
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В своїх міркуваннях про модернізацію (рекодифікацію) цивільного 
кодексу України в частині книги четвертої, слідом за І.В. Спасибо-Фатєєвою, ми 
спираємося на тезу, висловлену відомим французьким юристом Реме Кабріяком, 
про те, що немає успішного кодексу без соціальної потреби в ньому [1, С.100].  

Насамперед, за тим же Р. Кабріяком, споконвіку один одному 
протистояють два методи кодифікації: кодифікація-компіляція, тобто просте 
збирання діючих правових норм та їх приведення до відповідної форми, і 
кодифікація-реформа, через яку в зібрані правові норми вносяться більш-менш 
значні зміни [2, С.289]. Перша має системоутворюючу функцію, друга – 
правотворчу. Звісно кодифікація за застосовуваними методами може бути 
змішаною.   

Тому спочатку слід визначитися, які саме нагальні потреби, інакше 
потреби в правовій визначеності чого, відчуває суспільство в частині 
регулювання відносин права інтелектуальної власності і яким методом має бути 
проведена модернізація.  

По-перше, не є таємницею, що і сьогодні у філософії права домінують 
аналогові механізми функціонування та розвитку. Це означає, що сприйняття і 
регулювання правовідносин відбувається по законах аналогового середовища. 
Разом з тим сучасність вимагає втілення здобутків цифрової революції на рівні 
норми права через використання саме цифрової метафізики. Треба зазначити, що 
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європейський законодавець, рівно як і англо-американський, надає головного 
акценту економічним та правовим деталям, оминаючи належною увагою 
наукову сферу, яка породила явище, що стало причиною нових економічних 
моделей. Адже, як відомо, наука про право безпосередньо вивчає не цифрове 
середовище, що є предметом вивчення точних наук, а лише те, що знаходиться 
за ним та породжує його, тобто те, що складає сутність таких явищ – їх 
механізми. Точні науки встановлюють дані про цифрове середовище стосовно 
його властивостей. І саме такі властивості мають бути відображені в нормі права 
(гіпотезі, диспозиції і санкції). Інакше кажучи, тільки після виявлення та опису 
властивостей, які об’єктивно притаманні цифровому середовищу, можна 
вирішувати питання, наприклад, про те, чи є належною охорона прав на твори, 
втілені в цифрову форму, та чи є релевантними визначені на сьогодні до 
традиційних об’єктів авторського права обмеження стосовно творів у цифровій 
формі. Саме така, за визначенням В.І. Жукова, «крайова» задача і має 
вирішуватися законодавцем в процесі модернізації (рекодифікації).  

Без перебільшення кожна закордонна законодавча новела є спробою 
врегулювати наслідки технологічних процесів, помножених на практично 
необмежені можливості користувачів, надати юридико-значимі визначення 
технічних понять, наприклад, що таке комп’ютерна програма. Власне це і є 
причиною того, чому не варто всліпу проводити кодифікацію-компіляцію через 
імплементацію норм європейського законодавства до права в Україні. Звичайно, 
це проблема права в усьому світі, але Україна має всі інструменти для того, щоб 
брати участь у вдосконаленні законодавчих рішень на рівних. У будь-якому разі 
на шляху інтеграції цивільного права і точних наук не має бракувати сміливості, 
адже не дивлячись на всю експериментальність такого підходу результати так чи 
інакше будуть більш прогнозованими і, що найголовніше, одноманітними, від 
країни до країни.  

По-друге, необхідно провести аудит статті 420 Цивільного кодексу 
України на предмет правооб’єктності визнаних на сьогодні законом об’єктів 
права інтелектуальної власності. Так, наприклад, проблеми з правооб’єктністю є 
у наукового відкриття та комерційної таємниці.  

Що стосується наукового відкриття, то воно не може бути ані об’єктом 
права інтелектуальної власності, ані взагалі об’єктом будь-якого права. Гадаємо, 
не можна заперечувати, що навіть можливість монополізувати, наприклад, 
теорію відносності (мається на увазі теорія Енштейна) виглядає нонсенсом.  

Попри те, що у ч.1 ст.458 ЦК України передбачено право автора наукового 
відкриття тільки на те, щоб надати науковому відкриттю своє ім’я або 
спеціальну назву, положення ст. 424 ЦК України, які потрібно сприймати через 
призму ст.420 ЦК України, ніхто не скасовував. А це означає, що за чинним 
законом автор наукового відкриття має виключне право дозволяти його 
використання: інакше кажучи, дозволяти використання об’єктивно існуючого 
закону природи.  

Виходячи з вказаного, уявлення про наукове відкриття як про об’єкт 
цивільних правовідносин [3, С.3] є юридичною помилкою.  

Щодо комерційної таємниці, то тут само по собі напрошується питання, чи 
завжди – і тут ми будемо говорити мовою законодавця – інформація, яка і 
складає таку комерційну таємницю, є і творчою й інтелектуальною? Відповідь: 
інтелектуальною – так, творчою – напевно, ні. Все ж таки ситуація, де за 
комерційною таємницею ховається технічне рішення, яке за тих чи інших 
причин не задовольняє вимогам патентоздатності, через що не може бути 
захищене патентом на винахід (корисну модель) тощо, скоріш є виключенням 
аніж правилом. У переважній більшості це щось інше – комерційне, 
організаційне. До того ж, у відсутність відповідності вимогам патентоздатності 
немає і права на об’єкт патентного права – результату технічної творчості. Тут, 
звісно, необхідно зважити на положення ч.1 ст.418 ЦК України про те, що право 
інтелектуальної власності – це не тільки право на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності, але і на інший об’єкт права інтелектуальної власності, 
визначений цим Кодексом, що можна назвати умовністю. Втім така умовність  
не на користь закону.  

Крім того, як вірно підмічає І. О. Зенін, функція захисту (охорони) ноу-хау 
(комерційної таємниці. – С.Г.) реалізується шляхом закріплення за розробниками 
ноу-хау не виключного права на ноу-хау, а права на нерозголошення їх 
конфіденційної інформації із забороною її отримання третіми особами 
незаконними методами під загрозою відшкодування збитків або застосування 
інших правових санкцій. На відмінність від охоронюваного патентом винаходу 
на ноу-хау не існує виключного права, а є лише  ф а к т и ч н а (розрядка моя. – 
С.Г.) монополія. [4, С.272-273].  

Таким чином, включення комерційної таємниці до об’єктів права 
інтелектуальної власності є помилкою, закладеною на рівні закону.  

Треба зазначити, що позицією європейського законодавця також є 
невіднесення комерційної таємниці до об’єктів права інтелектуальної власності 
через побоювання, що це може призвести до надмірного захисту і перешкоджати 
конкуренції.  [5, С.350]  

Разом з тим заперечувати, на відміну від наукового відкриття, якості 
правооб’єктності комерційної таємниці через її очевидну майнову цінність, 
тобто здатність бути вираженою у фіатній вартості, бути обміненою (мається на 
увазі надання доступу) на фіатні гроші, неможливо. А тому відносини стосовно 
прав на комерційну таємницю, безумовно, заслуговують на своє, але інше місце 
в системі цивільного законодавства.  

Підсумовуючи, зазначимо, що на рівні ЦК регулювання має бути 
побудоване на фундаменті загальних норм, що застосовуються до права 
інтелектуальної власності в цілому, і на підґрунті загальних моделей стосовно 
кожного з об’єктів права інтелектуальної власності. Зазначене, напевно, і є 
основним завданням законодавця – максимально передбачити те, що може 
статися в майбутньому, з метою забезпечення суб’єктам регулювання 
можливості конкурувати на ринку, який є транскордонним і транснаціональним. 
До речі, такий підхід зайвий раз обґрунтовує життєздатність побудови 
цивільного законодавства за моделлю «ЦК – спеціальні закони», де ЦК по суті 
відводиться роль de lege ferenda, а спеціальним законам – de lege lata. [1, С.131]  
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Незважаючи на те, що в сучасних наукових дослідженнях 

використовуються різні методи, необхідно звернути увагу, що при 
дослідженні майже всіх правових явищ і процесів одним з основних є 
системний метод, або системний підхід. Практично жодне сучасне 
дослідження в галузі права не може існувати поза системним аналізом 
предмета, який вивчається [1, c. 65]. В. Г. Афанасьєв зазначав: «Системний 
підхід – це якісно більш високий рівень, ніж просто предметний спосіб 
дослідження. Це перехід від пізнання окремого до загального, від однозначного 
до багатозначного, від абстрактного до конкретного, від одновимірного до 
полівимірного, від лінійного до нелінійного і т. д.» [2, c. 7]. Звідси стає 
зрозумілим, що дослідження об’єктів цивільних прав потребує застосування 
системного підходу, за допомогою якого різноманітні блага можуть 
досліджуватися як єдина цілісність і як складові частини такої цілісності. В 
межах даної роботи, зокрема, буде здійснено спробу окреслити контури 
систему об’єктів цивільних прав, що зумовлює необхідність з’ясування того, 
що являє собою ця система.  

Традиційно система визначається як впорядкована або закономірна 
сукупність, якості котрої відмінні від якостей простої сукупності її частин  [3, 

c. 98]. Загальноприйнятим є й тлумачення системи як певним чином 
упорядкованої множини елементів, що пов’язані між собою та утворюють 
певну цілісність [4, c. 20]. Загалом в науці існує чимала кількість визначень 
поняття системи, що обумовлено наявністю багатьох досліджень, присвячених 
даному явищу. 

Цивілісти також приділили увагу дослідженню системності правових явищ. 
Так, зокрема В. О. Лапач пропонує розглядати систему об’єктів цивільних прав як 
необхідне, доцільне, структурно впорядковане відносно самостійне, гомоморфне 
системі цивільного права та об’єктивній дійсності об’єднання за змістовною 
підставою частин (правових цілих), які являють собою узагальнення юридично 
значимих ознак, властивостей та якостей предметів та явищ об’єктивної та 
правової дійсності, що виступають об’єктами суб’єктивних прав і матеріальних 
об’єктів правових відносин [5, c. 15, 209–210]. Спираючись на таку теоретичну 
основу дослідження, відсутня необхідність заглиблюватися в проблему 
визначення поняття системи об’єктів цивільних прав, що є предметом спеціальних 
досліджень. Наше завдання – визначити контури цієї системи у вітчизняному 
праві, що зумовлює перейти до осмислення поглядів на систематику або 
класифікацію об’єктів цивільних прав. 

Саме теорія «об’єкт-благо» відображена в сучасній кодифікації 
законодавства нашої держави. Так, ст. 177 ЦК України визначає множинність 
об’єктів, закріплюючи їх невичерпний перелік. Законодавець формує певну 
впорядковану систему, де родовим поняттям є об’єкт цивільних прав, а 
видовими – матеріальні та нематеріальні блага. Іншими словами, ст. 177 ЦК 
України закріплює видовий поділ роду об’єктів на матеріальні та 
нематеріальні блага [6]. У науковій літературі зазначається, що використання 
законодавцем прикметників «матеріальний» і «нематеріальний» вказує на 
характерні особливості об’єктів того чи іншого виду. Матеріальність означає, 
що благо має фізичну субстанцію, належить до матеріального світу, має 
властивості форми, розміру, кольору, структури. Відповідно нематеріальність 
означає, що благо не має фізичної субстанції, не належить до предметів 
матеріального світу, не має властивостей форми розміру, кольору, структури  
[7, c. 294]. Таким чином, доходимо висновку, що законодавець в основу 
класифікації об’єктів цивільних прав поклав природу тих чи інших благ, 
поділивши усі об’єкти цивільних прав на дві групи, що виключають одна 
одну.  

При цьому необхідно вказати на певні недоліки такої законодавчої 
систематизації. Зокрема, нематеріальні блага поіменовані у гл. 15 ЦК України, 
де чітко визначено групу об’єктів, що входять до різновиду нематеріальних 
благ. Такими є: результати інтелектуальної, творчої діяльності (ст.  199 ЦК 
України), інформація (ст. 200 ЦК України), особисті немайнові блага (ст. 201 
ЦК України) [6]. Відповідно інші об’єкти цивільних прав, які названі в розділі 
ІІІ ЦК України, але не входять до глави 15 ЦК України, повинні належати до 
різновиду матеріальних благ. Отже, до названого різновиду слід віднести: 
речі, в тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, 
результати робіт, послуги. 
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Незважаючи на те, що в сучасних наукових дослідженнях 

використовуються різні методи, необхідно звернути увагу, що при 
дослідженні майже всіх правових явищ і процесів одним з основних є 
системний метод, або системний підхід. Практично жодне сучасне 
дослідження в галузі права не може існувати поза системним аналізом 
предмета, який вивчається [1, c. 65]. В. Г. Афанасьєв зазначав: «Системний 
підхід – це якісно більш високий рівень, ніж просто предметний спосіб 
дослідження. Це перехід від пізнання окремого до загального, від однозначного 
до багатозначного, від абстрактного до конкретного, від одновимірного до 
полівимірного, від лінійного до нелінійного і т. д.» [2, c. 7]. Звідси стає 
зрозумілим, що дослідження об’єктів цивільних прав потребує застосування 
системного підходу, за допомогою якого різноманітні блага можуть 
досліджуватися як єдина цілісність і як складові частини такої цілісності. В 
межах даної роботи, зокрема, буде здійснено спробу окреслити контури 
систему об’єктів цивільних прав, що зумовлює необхідність з’ясування того, 
що являє собою ця система.  

Традиційно система визначається як впорядкована або закономірна 
сукупність, якості котрої відмінні від якостей простої сукупності її частин  [3, 

c. 98]. Загальноприйнятим є й тлумачення системи як певним чином 
упорядкованої множини елементів, що пов’язані між собою та утворюють 
певну цілісність [4, c. 20]. Загалом в науці існує чимала кількість визначень 
поняття системи, що обумовлено наявністю багатьох досліджень, присвячених 
даному явищу. 

Цивілісти також приділили увагу дослідженню системності правових явищ. 
Так, зокрема В. О. Лапач пропонує розглядати систему об’єктів цивільних прав як 
необхідне, доцільне, структурно впорядковане відносно самостійне, гомоморфне 
системі цивільного права та об’єктивній дійсності об’єднання за змістовною 
підставою частин (правових цілих), які являють собою узагальнення юридично 
значимих ознак, властивостей та якостей предметів та явищ об’єктивної та 
правової дійсності, що виступають об’єктами суб’єктивних прав і матеріальних 
об’єктів правових відносин [5, c. 15, 209–210]. Спираючись на таку теоретичну 
основу дослідження, відсутня необхідність заглиблюватися в проблему 
визначення поняття системи об’єктів цивільних прав, що є предметом спеціальних 
досліджень. Наше завдання – визначити контури цієї системи у вітчизняному 
праві, що зумовлює перейти до осмислення поглядів на систематику або 
класифікацію об’єктів цивільних прав. 

Саме теорія «об’єкт-благо» відображена в сучасній кодифікації 
законодавства нашої держави. Так, ст. 177 ЦК України визначає множинність 
об’єктів, закріплюючи їх невичерпний перелік. Законодавець формує певну 
впорядковану систему, де родовим поняттям є об’єкт цивільних прав, а 
видовими – матеріальні та нематеріальні блага. Іншими словами, ст. 177 ЦК 
України закріплює видовий поділ роду об’єктів на матеріальні та 
нематеріальні блага [6]. У науковій літературі зазначається, що використання 
законодавцем прикметників «матеріальний» і «нематеріальний» вказує на 
характерні особливості об’єктів того чи іншого виду. Матеріальність означає, 
що благо має фізичну субстанцію, належить до матеріального світу, має 
властивості форми, розміру, кольору, структури. Відповідно нематеріальність 
означає, що благо не має фізичної субстанції, не належить до предметів 
матеріального світу, не має властивостей форми розміру, кольору, структури  
[7, c. 294]. Таким чином, доходимо висновку, що законодавець в основу 
класифікації об’єктів цивільних прав поклав природу тих чи інших благ, 
поділивши усі об’єкти цивільних прав на дві групи, що виключають одна 
одну.  

При цьому необхідно вказати на певні недоліки такої законодавчої 
систематизації. Зокрема, нематеріальні блага поіменовані у гл. 15 ЦК України, 
де чітко визначено групу об’єктів, що входять до різновиду нематеріальних 
благ. Такими є: результати інтелектуальної, творчої діяльності (ст.  199 ЦК 
України), інформація (ст. 200 ЦК України), особисті немайнові блага (ст. 201 
ЦК України) [6]. Відповідно інші об’єкти цивільних прав, які названі в розділі 
ІІІ ЦК України, але не входять до глави 15 ЦК України, повинні належати до 
різновиду матеріальних благ. Отже, до названого різновиду слід віднести: 
речі, в тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, 
результати робіт, послуги. 
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Разом з тим, указана систематизація об’єктів цивільних прав не є 
безспірною у теорії цивільного права. Так, наприклад, С. І. Шимон, 
аналізуючи ст. 177 ЦК України доходить  висновку, що матеріальні блага 
представлено в такому переліку: речі, в тому числі гроші та цінні папери, інше 
майно, інші матеріальні блага; нематеріальні блага становлять майнові права, 
результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
інформацію, інші нематеріальні блага [1, c. 77]. Подібний підхід поділяють й 
інші вчені [8; 9; 10; 11]. Зроблений вищевказаним науковцем висновок не є 
безпідставним, адже, якщо виходити із критерію матеріальності об’єктів, то, 
дійсно, у таких їх видів, як майнові права, послуги, гроші та цінні папери (у їх 
відповідно безготівковому або бездокументарному вигляді), відсутні такі 
ознаки, як наявність матеріальної (фізичної) субстанції, властивості форми, 
розміру, кольору, структури, котрі характерні для матеріальних предметів 
світу, що ставить під сумнів входження перелічених об’єктів до групи 
матеріальних благ. Якщо виходити із критерію матеріальності, то вони 
повинні бути включені до різновиду нематеріальних благ. При цьому ЦК 
України не відносить їх до такої групи об’єктів, а розміщує їх за межами 
цього виду, чим порушує впорядкованість системи об’єктів. 

Вирішуючи вказану суперечність, необхідно навести підхід С. О. Сліпченка 
до систематики об’єктів цивільних прав. Зокрема, виходячи із розумінні терміна 
«нематеріальні блага» у широкому та вузькому значенні, автор вказує на 
необхідність застосування в широкому розумінні терміна нематеріальні об’єкти, а 
у вузькому – нематеріальні блага. Ґрунтуючись на такому підході, вчений усі 
об’єкти цивільних правовідносин, залежно від їх природи, поділяє на два види: 
матеріальні та нематеріальні об’єкти. До перших належать речі та тварини. До 
других, істотною ознакою яких є їхня нематеріальна сутність, – нематеріальні 
блага у вузькому розумінні (результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
інформація, особисті немайнові блага) та інкорпоральні блага (послуги, майнові 
права, бездокументарні цінні папери, безготівкові гроші тощо) [7, c. 297]. У 
цілому описаний вище погляд на класифікацію об’єктів цивільних прав 
характеризується новизною та оригінальністю, однак не може бути повністю нами 
прийнятий. Виходячи із запропонованої С. О. Сліпченком систематизації об’єктів 
цивільних прав, неможливо однозначно визначити місце таких об’єктів як гроші 
та цінні папери у цій системі, адже у такому випадку гроші у формі грошових 
знаків та цінні папери у документарній формі необхідно включити до групи 
матеріальних об’єктів, а у безготівковій формі і без документарній формі 
відповідно – до інкорпоральних благ, які поряд з нематеріальними благами 
входять до групи нематеріальних об’єктів, що вказує на різну природу зазначених 
форм грошей та цінних паперів. Враховуючи те, що закон закріплює різні форми 
як грошей, так і цінних паперів, що по суті  становлять єдині об’єкти цивільних 
прав, а саме гроші та цінні паперів, що унеможливлює віднесення їх форм до 
окремих різновидів об’єктів цивільних прав. 

Відзначимо, що в науці цивільного права існують точки зору, відповідно 
до яких в основу класифікації об’єктів цивільних прав покладено не критерій 
матеріальності (тобто наявності або відсутності у них фізичної субстанції), а 

критерій майновості (тобто наявність економічного змісту або здатності того 
чи іншого блага оцінюватися в грошах, розглядатися як майно, що може 
фігурувати в обороті). Наприклад, В. О. Лапач вирізняє три вихідні групи в 
системі об’єктів цивільних прав: 1) майнові блага (майно); 2) майново-
немайнові блага; 3) пов’язані з особистістю немайнові блага. До першої групи 
входять речі, гроші, цінні папери, майнові права; до другої – роботи та 
послуги, об’єкти інтелектуальної власності, в т. ч. виключні права на них, 
інформація, службова та комерційна таємниця; до третьої – нетоварні блага, 
пов’язані з особистістю їх носія [5, c. 202]. На нашу думку, терміни 
«майновий» та «немайновий» видаються такими, що більш чітко 
відображають особливість поділу об’єктів цивільних прав, адже в наш час 
існують певні блага, котрі можуть не існувати в матеріальному світі, але мати 
майновий зміст та підлягати вартісній оцінці або навпаки. Разом з тим, слід 
зауважити, що мають місце й такі об’єкти, як наприклад, інформація, 
результати інтелектуальної, творчої діяльності, котрі внаслідок своєї природи 
не можуть бути віднесені виключно до майнового чи немайнового виду 
об’єктів. З огляду на це особливу цінність становить вищевказана точка зору 
В. О. Лапача як така, що найбільш повно відображає впорядкованість системи 
об’єктів цивільних прав. Ми повністю поділяємо такий підхід. 

Таким чином, система об’єктів цивільних прав може бути представлена 
наступним чином. Усі об’єкти цивільних прав, залежно від їх здатності бути 
оціненими в грошах, тобто мати економічну цінність, поділяються на такі 
види: майнові, майново-немайнові та особисті немайнові блага. До майнових 
благ належать: речі, гроші, цінні папери, майнові права, інше майно; до 
майново-немайнових – послуги, результати робіт, результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, інформація; до немайнових – особисті немайнові блага, 
зокрема: здоров’я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я 
(найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості тощо. 
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Разом з тим, указана систематизація об’єктів цивільних прав не є 
безспірною у теорії цивільного права. Так, наприклад, С. І. Шимон, 
аналізуючи ст. 177 ЦК України доходить  висновку, що матеріальні блага 
представлено в такому переліку: речі, в тому числі гроші та цінні папери, інше 
майно, інші матеріальні блага; нематеріальні блага становлять майнові права, 
результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
інформацію, інші нематеріальні блага [1, c. 77]. Подібний підхід поділяють й 
інші вчені [8; 9; 10; 11]. Зроблений вищевказаним науковцем висновок не є 
безпідставним, адже, якщо виходити із критерію матеріальності об’єктів, то, 
дійсно, у таких їх видів, як майнові права, послуги, гроші та цінні папери (у їх 
відповідно безготівковому або бездокументарному вигляді), відсутні такі 
ознаки, як наявність матеріальної (фізичної) субстанції, властивості форми, 
розміру, кольору, структури, котрі характерні для матеріальних предметів 
світу, що ставить під сумнів входження перелічених об’єктів до групи 
матеріальних благ. Якщо виходити із критерію матеріальності, то вони 
повинні бути включені до різновиду нематеріальних благ. При цьому ЦК 
України не відносить їх до такої групи об’єктів, а розміщує їх за межами 
цього виду, чим порушує впорядкованість системи об’єктів. 

Вирішуючи вказану суперечність, необхідно навести підхід С. О. Сліпченка 
до систематики об’єктів цивільних прав. Зокрема, виходячи із розумінні терміна 
«нематеріальні блага» у широкому та вузькому значенні, автор вказує на 
необхідність застосування в широкому розумінні терміна нематеріальні об’єкти, а 
у вузькому – нематеріальні блага. Ґрунтуючись на такому підході, вчений усі 
об’єкти цивільних правовідносин, залежно від їх природи, поділяє на два види: 
матеріальні та нематеріальні об’єкти. До перших належать речі та тварини. До 
других, істотною ознакою яких є їхня нематеріальна сутність, – нематеріальні 
блага у вузькому розумінні (результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
інформація, особисті немайнові блага) та інкорпоральні блага (послуги, майнові 
права, бездокументарні цінні папери, безготівкові гроші тощо) [7, c. 297]. У 
цілому описаний вище погляд на класифікацію об’єктів цивільних прав 
характеризується новизною та оригінальністю, однак не може бути повністю нами 
прийнятий. Виходячи із запропонованої С. О. Сліпченком систематизації об’єктів 
цивільних прав, неможливо однозначно визначити місце таких об’єктів як гроші 
та цінні папери у цій системі, адже у такому випадку гроші у формі грошових 
знаків та цінні папери у документарній формі необхідно включити до групи 
матеріальних об’єктів, а у безготівковій формі і без документарній формі 
відповідно – до інкорпоральних благ, які поряд з нематеріальними благами 
входять до групи нематеріальних об’єктів, що вказує на різну природу зазначених 
форм грошей та цінних паперів. Враховуючи те, що закон закріплює різні форми 
як грошей, так і цінних паперів, що по суті  становлять єдині об’єкти цивільних 
прав, а саме гроші та цінні паперів, що унеможливлює віднесення їх форм до 
окремих різновидів об’єктів цивільних прав. 

Відзначимо, що в науці цивільного права існують точки зору, відповідно 
до яких в основу класифікації об’єктів цивільних прав покладено не критерій 
матеріальності (тобто наявності або відсутності у них фізичної субстанції), а 

критерій майновості (тобто наявність економічного змісту або здатності того 
чи іншого блага оцінюватися в грошах, розглядатися як майно, що може 
фігурувати в обороті). Наприклад, В. О. Лапач вирізняє три вихідні групи в 
системі об’єктів цивільних прав: 1) майнові блага (майно); 2) майново-
немайнові блага; 3) пов’язані з особистістю немайнові блага. До першої групи 
входять речі, гроші, цінні папери, майнові права; до другої – роботи та 
послуги, об’єкти інтелектуальної власності, в т. ч. виключні права на них, 
інформація, службова та комерційна таємниця; до третьої – нетоварні блага, 
пов’язані з особистістю їх носія [5, c. 202]. На нашу думку, терміни 
«майновий» та «немайновий» видаються такими, що більш чітко 
відображають особливість поділу об’єктів цивільних прав, адже в наш час 
існують певні блага, котрі можуть не існувати в матеріальному світі, але мати 
майновий зміст та підлягати вартісній оцінці або навпаки. Разом з тим, слід 
зауважити, що мають місце й такі об’єкти, як наприклад, інформація, 
результати інтелектуальної, творчої діяльності, котрі внаслідок своєї природи 
не можуть бути віднесені виключно до майнового чи немайнового виду 
об’єктів. З огляду на це особливу цінність становить вищевказана точка зору 
В. О. Лапача як така, що найбільш повно відображає впорядкованість системи 
об’єктів цивільних прав. Ми повністю поділяємо такий підхід. 

Таким чином, система об’єктів цивільних прав може бути представлена 
наступним чином. Усі об’єкти цивільних прав, залежно від їх здатності бути 
оціненими в грошах, тобто мати економічну цінність, поділяються на такі 
види: майнові, майново-немайнові та особисті немайнові блага. До майнових 
благ належать: речі, гроші, цінні папери, майнові права, інше майно; до 
майново-немайнових – послуги, результати робіт, результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, інформація; до немайнових – особисті немайнові блага, 
зокрема: здоров’я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я 
(найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості тощо. 
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ЧИ ЗЛОВЖИВАННЯ НЕДОСКОНАЛИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ? 
 

Траст і трастоподібні конструкції вже традиційно використовуються як 
засіб захисту інвестицій. Навіть у часи Римської держави фідуціарні схеми, що 
нагадують сучасні трастоподібні конструкції, використовувались для випадків, 
коли треба було зберегти майно та передати його особі, яку власник обрав для 
цього, але не міг прямо визначити як свого правонаступника. І вже з тих часів 
історичні попередники трасту були пов’язані в юридичному сприйнятті з 
прогалинами та недоліками законодавства, що вміло використовуються 
правниками. З часом траст і зловживання недосконалим законом стали все 
частіше згадуватися в одному реченні. І навіть більшою мірою це стосується 
сучасності й трасту в офшорній зоні. 

Що стосується значення трасту в офшорній зоні для правової системи 
України на сьогоднішній день, то слід зазначити наступне. Політичні та 
економічні умови нашої держави, на жаль, важко назвати ідеальними для 
інвестицій. Тим більше, що пандемія COVID-19 внесла ще більше хаосу в і без 
того нестабільну систему. Разом із тим, 2020 рік став справжнім іспитом не лише 
для України, а й для всього світу, причому на даний момент ще рано казати, які 
саме держави виконали завдання, що постали перед людством, краще за інших. 
Навіть у розвинутих країнах все частіше можна почути про необхідність 
виводити активи в офшор за допомогою трастоподібних конструкцій. 

Офшор – це термін насамперед не юридичної, а економічної площини. Так 
само, як у випадку погіршення здоров’я людина часто шукає собі місце 
проживання з відповідними природними та кліматичними умовами, щоб не 

допустити подальшого ускладнення перебігу хвороби, так і в країнах, де 
економічні умови не дозволяють бізнесу, скажімо так, дихати вільно,  інвестори 
можуть прийняти рішення про виведення активів за межі країни в державу з 
більш сприятливим інвестиційним кліматом. Як правило, говорячи про 
офшорний траст, приділяють багато уваги тим можливостям, що він вікриває для 
зменшення оподаткування підприємств. Але суто цією стороною можливості 
офшорного трасту не обмежуються. Розглянемо, для чого застосовується 
трастоподібне офшорне управління майном. 

Офшорний траст – це, насамперед, конструкція, побудована на базі 
інституту довірчого управління майном або трасту. Тобто її задачею є 
професійне управління майном, в т.ч. грошима, цінними паперами та майновими 
правами, що ґрунтується на особливо довірчих відносинах між принципалом 
(довірителем) та трасті (управителем, довіреною особою), на користь 
принципала (довірителя) або визначеної довірителем особи  бенефіціара.  

Професійність управління майном передбачає, що цей процес має 
здійснюватись на відповідному фаховому рівні, ефективно, з заощадженням 
витрат (в т.ч., дійсно, на оподаткування) та вдосконаленням аудиту й звітності, 
оптимізацією процедури використання майна, дбайливим ставленням до нього, 
захистом інвестицій та зменшенням ризиків, пов’язаних з підприємницькою 
діяльністю.  

Офшорна трастова компанія, таким чином, виконує приблизно ті самі 
функції, що і звичайна трастова компанія – управляє майном професійно за 
дорученням власника майна, хоча й робить це в офшорній зоні, де компанія 
зареєстрована, але не веде комерційну діяльність.  

Таке неспівпадіння місця реєстрації та місця ведення підприємницької 
діяльності – конститутивна ознака офшору, але більш детальну характеристику 
офшорній компанії треба давати, виходячи з конкретного випадку, бо вони 
бувають досить різноманітні. Так, офшорна компанія, як правило, не веде 
підприємницьку діяльність у тій країні, на території якої вона зареєстрована 
(більш того, законами деяких країн забороняється ведення офшорними 
юридичними особами комерційної діяльності на їх території). А так як офшорна 
компанія здійснює підприємництво за межами країни своєї реєстрації, то вона, 
найчастіше, або подає звітність у спрощеному порядку, або взагалі не має 
обов’язку звітувати про свою комерційну діяльність, хоча й,  що важливо,  
завжди сплачує податки за місцем своєї реєстрації та підпадає під юрисдикцію 
тієї держави, в межах якої вона зареєстрована.  

Тому, дійсно, першочергова задача офшорного трасту – це оптимізація 
витрат на оподаткування, але офшорна юрисдикція, на додаток до цього, дарує 
свої особливі можливості: ускладнення пред’явлення вимог до відповідача в 
офшорній зоні та звернення стягнення на його майно, а також більш гнучкі 
схеми використання прав інтелектуальної власності, бо застосування патенту на 
виключні права інтелектуальної власності теж має територіальні обмеження. 

На цьому ґрунтується й, на жаль, те, що офшорні організації мають досить 
неоднозначну репутацію, бо змушені балансувати на межі законності, 
намагаючись отримати найкраще й від країни реєстрації, і від країни, де ведуть 
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ТРАСТ В ОФШОРНІЙ ЗОНІ: ЗАСІБ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ  

ЧИ ЗЛОВЖИВАННЯ НЕДОСКОНАЛИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ? 
 

Траст і трастоподібні конструкції вже традиційно використовуються як 
засіб захисту інвестицій. Навіть у часи Римської держави фідуціарні схеми, що 
нагадують сучасні трастоподібні конструкції, використовувались для випадків, 
коли треба було зберегти майно та передати його особі, яку власник обрав для 
цього, але не міг прямо визначити як свого правонаступника. І вже з тих часів 
історичні попередники трасту були пов’язані в юридичному сприйнятті з 
прогалинами та недоліками законодавства, що вміло використовуються 
правниками. З часом траст і зловживання недосконалим законом стали все 
частіше згадуватися в одному реченні. І навіть більшою мірою це стосується 
сучасності й трасту в офшорній зоні. 

Що стосується значення трасту в офшорній зоні для правової системи 
України на сьогоднішній день, то слід зазначити наступне. Політичні та 
економічні умови нашої держави, на жаль, важко назвати ідеальними для 
інвестицій. Тим більше, що пандемія COVID-19 внесла ще більше хаосу в і без 
того нестабільну систему. Разом із тим, 2020 рік став справжнім іспитом не лише 
для України, а й для всього світу, причому на даний момент ще рано казати, які 
саме держави виконали завдання, що постали перед людством, краще за інших. 
Навіть у розвинутих країнах все частіше можна почути про необхідність 
виводити активи в офшор за допомогою трастоподібних конструкцій. 

Офшор – це термін насамперед не юридичної, а економічної площини. Так 
само, як у випадку погіршення здоров’я людина часто шукає собі місце 
проживання з відповідними природними та кліматичними умовами, щоб не 

допустити подальшого ускладнення перебігу хвороби, так і в країнах, де 
економічні умови не дозволяють бізнесу, скажімо так, дихати вільно,  інвестори 
можуть прийняти рішення про виведення активів за межі країни в державу з 
більш сприятливим інвестиційним кліматом. Як правило, говорячи про 
офшорний траст, приділяють багато уваги тим можливостям, що він вікриває для 
зменшення оподаткування підприємств. Але суто цією стороною можливості 
офшорного трасту не обмежуються. Розглянемо, для чого застосовується 
трастоподібне офшорне управління майном. 

Офшорний траст – це, насамперед, конструкція, побудована на базі 
інституту довірчого управління майном або трасту. Тобто її задачею є 
професійне управління майном, в т.ч. грошима, цінними паперами та майновими 
правами, що ґрунтується на особливо довірчих відносинах між принципалом 
(довірителем) та трасті (управителем, довіреною особою), на користь 
принципала (довірителя) або визначеної довірителем особи  бенефіціара.  

Професійність управління майном передбачає, що цей процес має 
здійснюватись на відповідному фаховому рівні, ефективно, з заощадженням 
витрат (в т.ч., дійсно, на оподаткування) та вдосконаленням аудиту й звітності, 
оптимізацією процедури використання майна, дбайливим ставленням до нього, 
захистом інвестицій та зменшенням ризиків, пов’язаних з підприємницькою 
діяльністю.  

Офшорна трастова компанія, таким чином, виконує приблизно ті самі 
функції, що і звичайна трастова компанія – управляє майном професійно за 
дорученням власника майна, хоча й робить це в офшорній зоні, де компанія 
зареєстрована, але не веде комерційну діяльність.  

Таке неспівпадіння місця реєстрації та місця ведення підприємницької 
діяльності – конститутивна ознака офшору, але більш детальну характеристику 
офшорній компанії треба давати, виходячи з конкретного випадку, бо вони 
бувають досить різноманітні. Так, офшорна компанія, як правило, не веде 
підприємницьку діяльність у тій країні, на території якої вона зареєстрована 
(більш того, законами деяких країн забороняється ведення офшорними 
юридичними особами комерційної діяльності на їх території). А так як офшорна 
компанія здійснює підприємництво за межами країни своєї реєстрації, то вона, 
найчастіше, або подає звітність у спрощеному порядку, або взагалі не має 
обов’язку звітувати про свою комерційну діяльність, хоча й,  що важливо,  
завжди сплачує податки за місцем своєї реєстрації та підпадає під юрисдикцію 
тієї держави, в межах якої вона зареєстрована.  

Тому, дійсно, першочергова задача офшорного трасту – це оптимізація 
витрат на оподаткування, але офшорна юрисдикція, на додаток до цього, дарує 
свої особливі можливості: ускладнення пред’явлення вимог до відповідача в 
офшорній зоні та звернення стягнення на його майно, а також більш гнучкі 
схеми використання прав інтелектуальної власності, бо застосування патенту на 
виключні права інтелектуальної власності теж має територіальні обмеження. 

На цьому ґрунтується й, на жаль, те, що офшорні організації мають досить 
неоднозначну репутацію, бо змушені балансувати на межі законності, 
намагаючись отримати найкраще й від країни реєстрації, і від країни, де ведуть 
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свою підприємницьку діяльність. Звідси випливає трохи образливий стереотип, 
що офшорними конструкціями користуються лише недобросовісні підприємці, а 
подекуди й явні злочинці та крадії. В цьому зв’язку треба зазначити, що це лише 
стереотип, нав’язаний нам, в багатьох випадках, публіцистикою, ЗМІ та іноді й 
взагалі художніми творами. Юристи мають констатувати, що, за виключенням 
випадків, прямо заборонених законом, діяльність офшорних компаній цілком 
легальна (маємо на увазі намагання уникнути кримінальної відповідальності, 
передавши в офшор майно, яке підлягає конфіскації, та подібні випадки 
контрлегальної поведінки).  

У нашій українській цивілістиці, в основному, проблематика офшорних 
трастоподібних утворень спирається на обговорення можливостей інтегрувати 
категорію трасту в систему цивільних правовідносин через конструкцію 
довірчого управління майном, їх загальний фідуціарний характер, а також 
співвідношення та порівняльну характеристику трасту та довірчого управління 
майном. 

Але в цій доповіді хотілося б торкнутися ще одного аспекту розглядуваних 
питань. У світі на даний момент намітилася тенденція до дестаблізації 
усталеного порядку речей, навіть те, що століттями здавалося непорушним, 
приходить у рух, розсипається або морфує й видозмінюється. Навіть у 
розвинених країнах політичні та економічні відносини стають усе менш 
передбачуваними, невпевненість у завтрашньому дні простежується тепер 
практично всюди. Особливо гострим це питання стало в період пандемії, при 
введенні карантинних заходів, зменшенні попиту на цілу низку товарів та 
послуг, протестних рухах у соціумі і т.і. Що ж, таким став 2020 рік.  

Питання в тому, що ті організації та компанії, які постраждали від 
зазначених процесів у суспільстві, змушені шукати шляхи пережити цей 
турбулентний період. І тут їх погляд все частіше направляється в офшорну зону. 
І вже не стереотипне зменшення податків та уникнення цивільної 
відповідальності надає значення офшорному трастовому управлінню, а захист 
підприємницької діяльності та  елементарне намагання зберегти своє майно. Бо 
виведення звітності, оподаткування та банківських рахунків за межі території, 
що нестабільна в політичному та економічному сенсі, дозволяє продовжувати 
вести на ній свою комерційну діяльність і, якщо не примножити прибутки, так 
зберегти те, що маєш. На сьогодні це вже багато значить.  

Тому, на нашу думку, сьогодні, як ніколи, зростає значення офшорних зон, 
що характеризуються як раз стабільністю в політичній та економічній сфері, що 
в свою чергу сприяє покращенню загальної репутації трастового управління 
через офшори. Так, можливо, в таких офшорних зонах компанію спіткає не 
знижене, а навпаки збільшене оподаткування, але тут мова йде не про уникнення 
витрат, а про зменшення й розподілення фінансових ризиків, що на даний 
момент має бути в пріоритеті. А якщо додати сюди можливості офшорного 
банкінгу, що дозволяє користуватися своїми рахунками практично з будь-якої 
точки світу через інтернет, то багато компаній мають зацікавитися трастовим 
управлінням в офшорі, щоб як то кажуть, “не складати всі яйця в одну корзину”, 

тобто розподілити ризики підприємницької діяльності й спробувати пережити 
цей складний період з мінімальними втратами. 

Таким чином, як практикуючим юристам, так і науковцям-правникам має 
бути цікаве подальше дослідження проблематики трасту і трастоподібних 
конструкцій в офшорній юрисдикції. Офшорний траст надає суб’єктам 
правовідносин низку переваг − конфіденційність інвестицій, виведення їх за 
межі зони з нестабільною політичною та економічною ситуацією, захист 
майнових прав від законних та незаконних стягнень. Але разом із тим, слід 
працювати над тим, щоб звузити вікно для зловживань законодавством і 
виправити наявні недоліки в правовому регулюванні. 
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РІЗНОАСПЕКТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАСАД ЧИННОГО ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 

1. Юридична відповідальність – важливий елемент правового регулювання 
суспільних відносин, суть якого полягає у цілеспрямованому впливі на 
поведінку особи за допомогою юридичних засобів, з метою упорядкування 
суспільних відносин, надання їм системності, уникнення різких загострень 
соціальних конфліктів, втілення принципів соціальної справедливості, 
підвищеного рівня цивілізованості та культури суспільства. З одного боку це 
один з примусових заходів впливу, з іншого – засіб самозахисту суспільства від 
посягань на його основні заходи. Криміналізація протягом багатьох років учення 
про юридичну відповідальність, зокрема цивільно-правову, призвела до 
виникнення внутрішніх суперечностей. Однак наразі усталилася думка про те, 
що основною метою заходів захисту цивільних прав є відновлення становища 
потерпілого, яке існувало до порушення, компенсація його втрат, а не покарання 
порушника. Відповідно основною функцією цивільно-правової відповідальності 
є функція компенсаційна, а не каральна. 

2. Водночас у літературі йдеться про правовий інститут перспективної 
(позитивної) юридичної відповідальності. З одного боку, зазначають про набуття 
ним нового значення для приватноправових галузей, з другого – говорять про 
нього як про пережиток комуністичної ідеології. Однак вважаємо, що натепер 
поняття позитивної відповідальності не відійшло в минуле, а трансформувалося 
в понятійному апараті зокрема цивільно-правової науки. По суті, воно 
втілюється, наприклад, у сучасних засадах справедливості, добросовісності, 
розумності, а також у нормах про неприпустимість зловживання правом. Тому 
категорія «юридична відповідальність», як і багато інших основоположних 
категорій теорії права, потребує не лише подальшого вивчення, а й істотного 
переосмислення. 
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свою підприємницьку діяльність. Звідси випливає трохи образливий стереотип, 
що офшорними конструкціями користуються лише недобросовісні підприємці, а 
подекуди й явні злочинці та крадії. В цьому зв’язку треба зазначити, що це лише 
стереотип, нав’язаний нам, в багатьох випадках, публіцистикою, ЗМІ та іноді й 
взагалі художніми творами. Юристи мають констатувати, що, за виключенням 
випадків, прямо заборонених законом, діяльність офшорних компаній цілком 
легальна (маємо на увазі намагання уникнути кримінальної відповідальності, 
передавши в офшор майно, яке підлягає конфіскації, та подібні випадки 
контрлегальної поведінки).  

У нашій українській цивілістиці, в основному, проблематика офшорних 
трастоподібних утворень спирається на обговорення можливостей інтегрувати 
категорію трасту в систему цивільних правовідносин через конструкцію 
довірчого управління майном, їх загальний фідуціарний характер, а також 
співвідношення та порівняльну характеристику трасту та довірчого управління 
майном. 

Але в цій доповіді хотілося б торкнутися ще одного аспекту розглядуваних 
питань. У світі на даний момент намітилася тенденція до дестаблізації 
усталеного порядку речей, навіть те, що століттями здавалося непорушним, 
приходить у рух, розсипається або морфує й видозмінюється. Навіть у 
розвинених країнах політичні та економічні відносини стають усе менш 
передбачуваними, невпевненість у завтрашньому дні простежується тепер 
практично всюди. Особливо гострим це питання стало в період пандемії, при 
введенні карантинних заходів, зменшенні попиту на цілу низку товарів та 
послуг, протестних рухах у соціумі і т.і. Що ж, таким став 2020 рік.  

Питання в тому, що ті організації та компанії, які постраждали від 
зазначених процесів у суспільстві, змушені шукати шляхи пережити цей 
турбулентний період. І тут їх погляд все частіше направляється в офшорну зону. 
І вже не стереотипне зменшення податків та уникнення цивільної 
відповідальності надає значення офшорному трастовому управлінню, а захист 
підприємницької діяльності та  елементарне намагання зберегти своє майно. Бо 
виведення звітності, оподаткування та банківських рахунків за межі території, 
що нестабільна в політичному та економічному сенсі, дозволяє продовжувати 
вести на ній свою комерційну діяльність і, якщо не примножити прибутки, так 
зберегти те, що маєш. На сьогодні це вже багато значить.  

Тому, на нашу думку, сьогодні, як ніколи, зростає значення офшорних зон, 
що характеризуються як раз стабільністю в політичній та економічній сфері, що 
в свою чергу сприяє покращенню загальної репутації трастового управління 
через офшори. Так, можливо, в таких офшорних зонах компанію спіткає не 
знижене, а навпаки збільшене оподаткування, але тут мова йде не про уникнення 
витрат, а про зменшення й розподілення фінансових ризиків, що на даний 
момент має бути в пріоритеті. А якщо додати сюди можливості офшорного 
банкінгу, що дозволяє користуватися своїми рахунками практично з будь-якої 
точки світу через інтернет, то багато компаній мають зацікавитися трастовим 
управлінням в офшорі, щоб як то кажуть, “не складати всі яйця в одну корзину”, 

тобто розподілити ризики підприємницької діяльності й спробувати пережити 
цей складний період з мінімальними втратами. 

Таким чином, як практикуючим юристам, так і науковцям-правникам має 
бути цікаве подальше дослідження проблематики трасту і трастоподібних 
конструкцій в офшорній юрисдикції. Офшорний траст надає суб’єктам 
правовідносин низку переваг − конфіденційність інвестицій, виведення їх за 
межі зони з нестабільною політичною та економічною ситуацією, захист 
майнових прав від законних та незаконних стягнень. Але разом із тим, слід 
працювати над тим, щоб звузити вікно для зловживань законодавством і 
виправити наявні недоліки в правовому регулюванні. 
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РІЗНОАСПЕКТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАСАД ЧИННОГО ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 

1. Юридична відповідальність – важливий елемент правового регулювання 
суспільних відносин, суть якого полягає у цілеспрямованому впливі на 
поведінку особи за допомогою юридичних засобів, з метою упорядкування 
суспільних відносин, надання їм системності, уникнення різких загострень 
соціальних конфліктів, втілення принципів соціальної справедливості, 
підвищеного рівня цивілізованості та культури суспільства. З одного боку це 
один з примусових заходів впливу, з іншого – засіб самозахисту суспільства від 
посягань на його основні заходи. Криміналізація протягом багатьох років учення 
про юридичну відповідальність, зокрема цивільно-правову, призвела до 
виникнення внутрішніх суперечностей. Однак наразі усталилася думка про те, 
що основною метою заходів захисту цивільних прав є відновлення становища 
потерпілого, яке існувало до порушення, компенсація його втрат, а не покарання 
порушника. Відповідно основною функцією цивільно-правової відповідальності 
є функція компенсаційна, а не каральна. 

2. Водночас у літературі йдеться про правовий інститут перспективної 
(позитивної) юридичної відповідальності. З одного боку, зазначають про набуття 
ним нового значення для приватноправових галузей, з другого – говорять про 
нього як про пережиток комуністичної ідеології. Однак вважаємо, що натепер 
поняття позитивної відповідальності не відійшло в минуле, а трансформувалося 
в понятійному апараті зокрема цивільно-правової науки. По суті, воно 
втілюється, наприклад, у сучасних засадах справедливості, добросовісності, 
розумності, а також у нормах про неприпустимість зловживання правом. Тому 
категорія «юридична відповідальність», як і багато інших основоположних 
категорій теорії права, потребує не лише подальшого вивчення, а й істотного 
переосмислення. 
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Бачимо, що термін «відповідальність», який широко вживається в 
законодавстві, правозастосовній практиці та юридичній науці, і донині доволі 
розмитий. Тоді як однією з основних вимог до терміна є його точність й 
однозначність у своєму термінологічному полі. Так, поняття відповідальності в 
широкому значенні застосовується в повсякденному житті, у філософській 
літературі, у таких науках, як соціологія, психологія, у побуті й практиці юристів. 
термін «відповідальність» використовується для характеристики різних явищ і 
для опису різних сторін поведінки суб’єктів, тому втрачається специфіка юри-
дичного розуміння відповідальності і виникає потреба у деякій трансформації 
термінологічного апарату. 

3. Необхідність в упорядкуванні й регулюванні відносин між людьми 
зумовлює зміст соціальної відповідальності. Формою її вираження є соціальні 
норми, які закріплюються не тільки в правових актах (кодексах, законах), але й у 
статутах громадських організацій, програмах, релігійних та морально-етичних 
нормах та правилах. У соціально-філософській літературі все, що говорилось 
вище про відповідальність, утворює її так званий «позитивний» аспект. Водночас 
можна зробити висновок, що така «соціальна відповідальність» цілком 
співвідноситься з поняттями справедливості, добросовісної та розумної 
поведінки, щодо яких немає чітких універсальних критеріїв визначення для 
кожної ситуації. Розсуд правозастосовця спирається на соціальні норми, на 
поняття середньостатистичної людини тощо. Власне, ці оціночні поняття й 
категорії й тлумачаться за допомогою оціночних понять і категорій, спираючись 
на конкретні юридичні факти. 

4. М. Шаргородський, О. Йоффе, Л. Явич, пов’язуючи розуміння 
юридичної відповідальності з протиправною поведінкою, правопорушенням, що 
має викликати державний примус, покарання, не сприймаючи розуміння 
юридичної відповідальності в позитивному й негативному аспектах, вважали: 
щоб дослідити явище, яке називають «перспективною (позитивною) юридичною 
відповідальністю» необхідно переробити понятійний апарат (оскільки два зовсім 
різні правові явища називаються майже однаково) та розглядати всі пов’язані з 
цим питання не разом з юридичною відповідальністю, а наприклад, у зв’язку з 
правомірною поведінкою. Крім того, вона не має ознак формальної визначеності, 
державної примусовості та процесуальної форми реалізації. Підтвердженням 
вважають зарубіжне право, якому невластива позитивна відповідальність. Хоча 
певний зміст, що лежить в ідеї такої відповідальності, усе-таки є. І що стосується 
цивільно-правових, торговельних, комерційних відносин, то цей зміст, як 
показує зарубіжна і міжнародна комерційна практика, прекрасно реалізується 
через принципи сумлінності і чесної ділової практики [3, c. 251-252]. Згідно з 
цією позицією, відповідальність полягає у засудженні правопорушення, у 
встановленні щодо правопорушника певних негативних обмежень майнового та 
особистісного характеру. 

Друга група вчених – Р. Косолапов, В. Марков, Н. Матузов, П. Недбайло, 
Н.Слободчиков та ін. На їх думку, юридична відповідальність – не тільки 
наслідок негативного явища, реакція держави на делікт, а й явище позитивне, 

котре передбачає свідоме, відповідальне ставлення індивідів до своїх вчинків, 
що виключає порушення правових приписів [2, c. 109]. 

Прихильники широкого розуміння відповідальності пов’язують її не тільки 
з реакцією на порушення приписів, а й зі свідомим, добровільним виконанням 
правових норм, відповідальним підходом до виконання своїх обов’язків. Якщо ж 
суб’єкт порушує правила поведінки, він повинен підлягати впливу з боку 
держави, тобто для нього настає негативна юридична відповідальність. Однак 
деякі вчені зазначають, що прихильники позитивного напряму юридичної 
відповідальності оперують моральними категоріями, які не є правовими, отже, 
виводять її за межі права. Проте не слід забувати, що відповідно до ч. 4 ст. 13 ЦК 
України («Межі здійснення цивільних прав») при здійсненні цивільних прав 
особа повинна додержуватися моральних засад суспільства. Однак слід 
зауважити, що наявність оціночних понять у нормах права не означає втрати 
чинності цими нормами. Мова йде про розширення меж диспозитивності та 
об’єктивну неможливість зарегулювати кожну ситуацію. 

Отже, юридична відповідальність у фаховому юридичному розумінні 
настає тільки за вчинене правопорушення, яке є найголовнішою підставою 
відповідальності у сукупності з правовими нормами: підґрунтям є закон чи інша 
норма права, угода (правова підстава) та фактична підстава (власне скоєне 
протиправне діяння) [2, c. 22]. Цивільно-правова відповідальність – це правовий 
засіб відновлення майнового становища кредитора або компенсації його 
немайнових втрат за рахунок боржника [5, c. 49]. Вважаємо, що саме в цьому 
твердженні виражається головна мета застосування заходів цивільно-правової 
відповідальності. Крім того, вона спрямована на майнову сферу правопорушника 
й не зачіпає його особистого статусу.  

5. У контексті питання відповідальності, зокрема, позитивної 
(перспективної), що, як зазначалося вище, корелює з поняттями справедливості, 
добросовісності, розумності, виникають деякі міркування щодо поняття 
зловживання правом (ч. 3 ст. 13 ЦК). Вважають, зловживання правом – це 
здійснення особою у межах закону свого суб’єктивного права без мети 
задоволення власних потреб та із заподіянням шкоди іншим особам. У літературі 
існують й інші визначення зловживання правом. Нерідко можна зустріти 
визначення даного поняття через категорію цивільного правопорушення. Так, 
наприклад, під зловживанням правом розуміють особливий тип цивільного 
правопорушення, яке вчиняється управомоченою особою при здійсненні ним 
належного йому права та пов’язаний із використанням недозволених конкретних 
форм у рамках дозволеної поведінки. В іншому визначенні вказується лише, що 
це особливий вид цивільного правопорушення, яке тягне за собою застосування 
санкцій [4]. 

Можна підсумувати, що немає ані спеціальної норми, яка б 
характеризувала зловживання правом як протиправну дію (бо в такому випадку 
це було б правопорушення, а не зловживання правом), ані спеціальної норми, яка 
б встановлювала санкцію за таку дію (окрім загальних положень та принципів 
цивільного законодавства).  Однак у разі зловживання правом особа не порушує 
норму права, а діє всупереч призначенню суб’єктивного права. По суті, 
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Бачимо, що термін «відповідальність», який широко вживається в 
законодавстві, правозастосовній практиці та юридичній науці, і донині доволі 
розмитий. Тоді як однією з основних вимог до терміна є його точність й 
однозначність у своєму термінологічному полі. Так, поняття відповідальності в 
широкому значенні застосовується в повсякденному житті, у філософській 
літературі, у таких науках, як соціологія, психологія, у побуті й практиці юристів. 
термін «відповідальність» використовується для характеристики різних явищ і 
для опису різних сторін поведінки суб’єктів, тому втрачається специфіка юри-
дичного розуміння відповідальності і виникає потреба у деякій трансформації 
термінологічного апарату. 

3. Необхідність в упорядкуванні й регулюванні відносин між людьми 
зумовлює зміст соціальної відповідальності. Формою її вираження є соціальні 
норми, які закріплюються не тільки в правових актах (кодексах, законах), але й у 
статутах громадських організацій, програмах, релігійних та морально-етичних 
нормах та правилах. У соціально-філософській літературі все, що говорилось 
вище про відповідальність, утворює її так званий «позитивний» аспект. Водночас 
можна зробити висновок, що така «соціальна відповідальність» цілком 
співвідноситься з поняттями справедливості, добросовісної та розумної 
поведінки, щодо яких немає чітких універсальних критеріїв визначення для 
кожної ситуації. Розсуд правозастосовця спирається на соціальні норми, на 
поняття середньостатистичної людини тощо. Власне, ці оціночні поняття й 
категорії й тлумачаться за допомогою оціночних понять і категорій, спираючись 
на конкретні юридичні факти. 

4. М. Шаргородський, О. Йоффе, Л. Явич, пов’язуючи розуміння 
юридичної відповідальності з протиправною поведінкою, правопорушенням, що 
має викликати державний примус, покарання, не сприймаючи розуміння 
юридичної відповідальності в позитивному й негативному аспектах, вважали: 
щоб дослідити явище, яке називають «перспективною (позитивною) юридичною 
відповідальністю» необхідно переробити понятійний апарат (оскільки два зовсім 
різні правові явища називаються майже однаково) та розглядати всі пов’язані з 
цим питання не разом з юридичною відповідальністю, а наприклад, у зв’язку з 
правомірною поведінкою. Крім того, вона не має ознак формальної визначеності, 
державної примусовості та процесуальної форми реалізації. Підтвердженням 
вважають зарубіжне право, якому невластива позитивна відповідальність. Хоча 
певний зміст, що лежить в ідеї такої відповідальності, усе-таки є. І що стосується 
цивільно-правових, торговельних, комерційних відносин, то цей зміст, як 
показує зарубіжна і міжнародна комерційна практика, прекрасно реалізується 
через принципи сумлінності і чесної ділової практики [3, c. 251-252]. Згідно з 
цією позицією, відповідальність полягає у засудженні правопорушення, у 
встановленні щодо правопорушника певних негативних обмежень майнового та 
особистісного характеру. 

Друга група вчених – Р. Косолапов, В. Марков, Н. Матузов, П. Недбайло, 
Н.Слободчиков та ін. На їх думку, юридична відповідальність – не тільки 
наслідок негативного явища, реакція держави на делікт, а й явище позитивне, 
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твердженні виражається головна мета застосування заходів цивільно-правової 
відповідальності. Крім того, вона спрямована на майнову сферу правопорушника 
й не зачіпає його особистого статусу.  
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правопорушення, яке вчиняється управомоченою особою при здійсненні ним 
належного йому права та пов’язаний із використанням недозволених конкретних 
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це було б правопорушення, а не зловживання правом), ані спеціальної норми, яка 
б встановлювала санкцію за таку дію (окрім загальних положень та принципів 
цивільного законодавства).  Однак у разі зловживання правом особа не порушує 
норму права, а діє всупереч призначенню суб’єктивного права. По суті, 
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зловживання правом є порушенням засад справедливості, добросовісності, 
розумності. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ  

КОНТРАКТНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

          В умовах сучасного розвитку економіки України, коли вітчизняні 
підприємства стрімко інтегруються у економічні системи міжнародного 
простору, а іноземці, навпаки, зацікавлені та поступово заходять на ринки 
України, відбувається модернізація і певне запозичення механізмів та 
інструментів, які вже тривалий час функціонують у європейському й 
американському просторах, при цьому, для нас є досить новими.  
 У сучасному світі, більшість підприємств роздрібної торгівлі, зокрема, 
продовольчих, побутових магазинів та супермаркетів реалізують товари, у 
виробництві яких використовують власні торговельні марки, дизайн, 
оформлення, однак, при цьому, нерідко залучають стороннього виробника з 
власними потужностями виробництва, обладнанням, дозволами, технічними 
умовами і, навіть, у деяких випадках, з його власною сировиною.  
 Мова йде про договір контрактного виробництва, особливу конструкцію 
змішаного цивільно-правового договору, відповідно до якої, виконавець 
(виробник) бере на себе зобов’язання здійснити виготовлення, пакування, 
маркування та поставку товару із використанням  торгових марок, товарних 
знаків, комерційних найменувань, умовних позначень та інших прав 
інтелектуальної власності замовника, з метою пакування на замовлення іншої 

сторони, замовника, та передати його у власність, а замовник зобов’язується 
прийняти та своєчасно оплатити поставлений виконавцем товар. 
 Ця правова конструкція одночасно поєднує в собі елементи таких 
договорів як підряду, поставки та надання послуг, адже виконавець є одночасно 
як виготовлювачем, так і постачальником продукції і, окремо, у відповідності до 
певних умов договору, може надавати додаткові послуги  у сфері пакування, 
логістики, реклами тощо. 
 Цей договір прийшов у споживчу сферу із фармацевтики, коли одна 
фармацевтична компанія, нерідко іноземна, в цілях економії та прискорення 
виробництва, використовує потужності свого партнера на території іншої країни 
для виготовлення власної продукції. 
 Певна схожість у договору контрактного виробництва є і з договором 
контрактації сільськогосподарської продукції, однак ключовою відмінністю 
виступає саме предмет – споживчі товари. 
 Водночас, у такій правовій конструкції є особливості, які потребують 
уваги, наприклад, питання надання дозволу на використання права 
інтелектуальної власності на торговельну марку та комерційне найменування. 
Так, відповідно до ч.4, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг», використанням торговельної марки визнається: нанесення її на 
будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій 
міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи 
інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним 
нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, 
пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт 
(вивезення) [1]. 
 Отже, для законного виготовлення продукції на замовлення за договором 
контрактного виробництва особа замовник має надати дозвіл на використання 
торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір 
повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної 
марки, територію і строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість 
товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде 
нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль 
за виконанням цієї умови. 
 В науковій спільноті дослідження цього питання не є дуже поширеним і 
здебільшого такий механізм більше розглядають економісти, як механізм 
оптимізації на прибутку цілого ряду підприємств, аніж правову конструкцію 
змішаного цивільно-правового договору. 
 Як слушно зазначає, І. М. Вавдійчик, продаж продукції під власними 
торговими марками є вигідним для усіх учасників торговельно-виробничих 
відносин – ритейлора, товаровиробника, споживача, оскільки дозволяє 
підвищити якість і знизити собівартість формування товарних ресурсів, 
забезпечує підвищення задоволеності та лояльності споживачів, унаслідок чого 
зростає ефективність діяльності підприємств торгівлі. Перевагами використання 
товарних ресурсів під власною торговою маркою є позитивний вплив на імідж 
торгових мереж, зростання лояльності споживачів. Розробка методичних 
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зловживання правом є порушенням засад справедливості, добросовісності, 
розумності. 
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відносин – ритейлора, товаровиробника, споживача, оскільки дозволяє 
підвищити якість і знизити собівартість формування товарних ресурсів, 
забезпечує підвищення задоволеності та лояльності споживачів, унаслідок чого 
зростає ефективність діяльності підприємств торгівлі. Перевагами використання 
товарних ресурсів під власною торговою маркою є позитивний вплив на імідж 
торгових мереж, зростання лояльності споживачів. Розробка методичних 
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підходів до процедури оцінювання та вибору контрактного виробника зумовлює 
необхідність подальших досліджень у цьому напрямі [2]. 
 Дійсно, незважаючи на те, що така форма договірних відносин між 
суб’єктами підприємницької діяльності не є дуже поширеною, вона, вочевидь, є 
вкрай вигідною для всіх її учасників. Виробник отримує чималий прибуток від 
виготовлення продукції, замовник отримує продукцію за вигідними цінами без 
посередників за прямим контрактом, більше того, кінцевий споживач також 
залишається у сприятливому становищі. Адже, як правило, ціна на такі товари є 
на порядок нижчою, ніж товари аналоги, адже за допомогою таких договорів 
нівелюється значна частина витрат на рекламу, логістику, посередників тощо, 
що пояснює суттєвий попит на товари таких категорій. Прикладами успішного 
застосування таких договорів можна назвати ТМ «Своя лінія» ТОВ «АТБ-
маркет» та ТМ «ARO» ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» та інші. 
 Саме тому є підстави вважати правову конструкцію договору контрактного 
виробництва одним із найперспективніших договорів у споживчій сфері при 
реалізації продукції через супермаркети на аналогічні торгові мережі, а правова 
конструкція такого договору потребує розвитку та вдосконалення. 
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Ефективність приватно-правового регулювання особистих немайнових та 
майнових відносин можлива за наявності щонайменше двох обставин: а) коли 
права та інтереси учасників цих відносин не будуть порушуватися; б) в разі 
порушення цих прав та інтересів учасникам цивільних відносин будуть 
гарантовані захист і відповідні відшкодування або компенсації завданих 
правопорушенням втрат. Тому роль, яку виконує інститут відшкодування шкоди, 

досить відчутна і серед інших правових засобів захисту порушених прав та 
інтересів учасників цивільних відносин, посідає одне з провідних місць. 

Стаття 1195 ЦК України передбачає відповідальність за завдання шкоди 
здоров’ю фізичної особи каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. Поняттям 
«каліцтво» охоплюються дві основні категорії: травма та професійне 
ушкодження здоров’я. 

Травма, як правило, виявляється раптово, як результат впливу 
небезпечного фактора, внаслідок чого завдається фізичне ушкодження. 
Професійне захворювання – таке ушкодження здоров’я, що є наслідком 
багаторазової, тривалої дії на органи людини відповідних виробничих шкідливих 
чинників (пилу, пару, газів, шуму, вібрації, випромінювань тощо). Види 
професійних захворювань закріплені Постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження переліку професійних 
захворювань». 

Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві й у побуті. Нещасний 
випадок на виробництві – це наслідок раптової дії на працівника небезпечного 
виробничого фактора під час виконання трудових обов’язків або завдань 
керівника. 

Стаття 1195 ЦК України є загальною нормою та стосується усіх без 
винятку випадків завдання шкоди життю та здоров’ю.  

У проекті Закону (реєстраційний номер 3752 від 26 червня 2020 року) 
пропонується внесення змін до статті 1195 ЦК України – щодо обов’язковості 
відшкодування винною особою завданої шкоди в повному обсязі за власний 
рахунок, а також щодо розширення зобов’язань винної особи, що не викликає 
заперечень.  

Так, частину 1 статті 1195 ЦК України пропонується викласти у наступній 
редакції: «Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана у повному обсязі 
відшкодувати потерпілому недоотриманий дохід, втрачений ним внаслідок 
нанесеної шкоди життю та здоров’ю, наслідком чого є втрата чи зменшення 
працездатності за весь час його недоотримання, а також відшкодувати додаткові 
витрати, викликані проходженням повного курсу лікування незалежно від форми 
власності медичного закладу, необхідністю зміцнення і відновлення 
психологічного здоров’я, придбання ліків, протезування, стороннього догляду та 
забезпечити потерпілу особу індивідуальними засобами реабілітації (протезно-
ортопедичними виробами, в тому числі ортопедичним взуттям, спеціальними 
засобами для самообслуговування та догляду, засобами для пересування, 
допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, 
меблями та оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування 
та обміну інформацією тощо), за власний рахунок.» 

Але, краще було б залишити цей перелік невичерпним, тобто закінчити це 
положення словом «тощо», щоб не обмежувати потерпілу особу у виборі засобів 
відновлення свого здоров’я. 

Також є позитивною пропозицією є зазначення того, що оплата лікування 
потерпілої особи повинна відшкодовуватися винною особою незалежно від 
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підходів до процедури оцінювання та вибору контрактного виробника зумовлює 
необхідність подальших досліджень у цьому напрямі [2]. 
 Дійсно, незважаючи на те, що така форма договірних відносин між 
суб’єктами підприємницької діяльності не є дуже поширеною, вона, вочевидь, є 
вкрай вигідною для всіх її учасників. Виробник отримує чималий прибуток від 
виготовлення продукції, замовник отримує продукцію за вигідними цінами без 
посередників за прямим контрактом, більше того, кінцевий споживач також 
залишається у сприятливому становищі. Адже, як правило, ціна на такі товари є 
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форми власності медичного закладу (такі зміни пропонується внести до частини 
1 статті 1199 ЦК України). 

Внесення таких доповнень забезпечить в більшій мірі ніж раніше 
гарантування всебічного захисту прав потерпілих осіб. 

У Законопроекті пропонується викласти пункт другий частини 1 статті 
1199 ЦК України у наступній редакції: «Після досягнення потерпілим 
чотирнадцяти років (учнем - вісімнадцяти років) юридична або фізична особа, 
яка завдала шкоди, зобов’язана відшкодувати потерпілому також шкоду, 
пов’язану із втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з розміру 
встановленого договором між потерпілим та особою якою завдано шкоду або 
відповідно до рішення суду, за весь час недоотримання доходу». Стосовно цього 
варто зазначити наступне. 

Обсяг відшкодування шкоди, завданої малолітній або неповнолітній особі 
в частці відшкодування втраченого потерпілим заробітку (доходу), неможливо 
встановити виходячи із загальних критеріїв ст.1195 ЦК України, оскільки 
малолітні та неповнолітні особи відносяться до категорії непрацездатних осіб, 
зокрема, малолітні віком до 14 років є абсолютно непрацездатні, а неповнолітні 
віком від 14 до 18 років - відносно непрацездатні. 

Із положень ч. 1 статті 1199 ЦК України вбачається, що малолітньому 
потерпілому відшкодовуються лише витрати, завдані ушкодженням здоров’я, а 
саме: на його лікування, протезування, постійний догляд, посилене харчування 
тощо. У зв’язку із відсутністю працездатності у малолітніх осіб зрозуміло, що 
коли каліцтво чи інше ушкодження здоров’я завдано малолітньому, то мова про 
відшкодування втраченого заробітку (доходу) йти не може, оскільки ця особа не 
може мати певний заробіток. Отже, відповідальність за шкоду, завдану 
ушкодженням здоров’я малолітньої особи, настає на загальних підставах, 
передбачених ст.ст. 1166, 1172, 1195 ЦК України. 

Спеціальною підставою для наступної зміни розміру відшкодування є 
досягнення малолітньою особою 14 років (учнем – 18 років), оскільки така особа 
вже має право реалізувати свої здібності до праці та може мати власний 
заробіток. Наразі зараз в п. 2 ч. 1 статті 1199 ЦК України передбачена 
можливість відшкодування шкоди, пов’язаної із втратою або зменшенням його 
працездатності, виходячи з розміру встановленої законом мінімальної заробітної 
плати, оскільки припускається, що такі особи до моменту нещасного випадку не 
мали спеціальності або кваліфікації. 

По-іншому питання вирішуватиметься у випадку, коли потерпілою особою 
буде неповнолітня особа, яка на момент ушкодження здоров’я мала заробіток. У 
цьому випадку, завдана шкода має бути відшкодована їй виходячи з розміру її 
заробітку. 

Зміст ч. 4 ст.1199 ЦК України закріплює також гарантію захисту інтересів 
потерпілого. Мова йде про потерпілого, який не має професійної кваліфікації і 
після досягнення повноліття продовжує залишатися непрацездатним внаслідок 
каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, завданого йому до повноліття. Він 
має право вимагати відшкодування шкоди в обсязі не нижче встановленого 
законом розміру мінімальної заробітної плати. 

Відповідно до запропонованих у Законопроекті № 3752 змін в частині 
запровадження гарантії «відшкодувати потерпілому також шкоду, пов’язану із 
втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з розміру встановленого 
договором між потерпілим та особою якою завдано шкоду або відповідно до 
рішення суду, за весь час недоотримання доходу» необхідно уточнити щодо 
випадків коли завдання шкоди стосується малолітніх (непрацездатних осіб) або 
осіб, які є частково працездатними, не мають спеціальності або кваліфікації, а 
також у випадках коли особи залишаються непрацездатними після досягнення 
повноліття. Інакше це положення звужує їх права. 

Крім того, якщо будуть внесені запропоновані зміни до статей ЦК України, 
то відповідні зміни необхідно внести і до інших нормативно-правових актів, які 
регулюють дане питання. Зокрема, доповнити статті 173 та 237 Кодексу законів 
про працю України (в яких зараз наведені тільки загальні положення щодо 
можливості отримання відшкодування шкоди, у тому числі моральної, 
відповідно до встановленого законодавством порядку) окремими положеннями, 
які б зобов’язували винну особу в обов’язковому поряду відшкодовувати шкоду 
потерпілій особі. А також, якщо мова йде про трудовий договір або цивільно-
правовий договір яким регулюються відносини між сторонами спору, то статтю 
21 Кодексу законів про працю України необхідно доповнити частиною 
четвертою в наступній редакції: 

«Істотною умовою трудового договору, контракту, а також якщо трудові 
відносини виникають із цивільно-правового договору, то й цивільно-правового 
договору в частині трудових правовідносин, є умова про матеріальну та 
моральну відповідальність роботодавця перед його працівниками. При 
відшкодуванні шкоди юридична або фізична особа, яка її завдала, зобов’язана її 
відшкодувати потерпілому в повному обсязі». 
 

Скакун Юрій Євгенович, 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ ЗАВДАННІ ШКОДИ ВНАСЛІДОК 
ВЗАЄМОДІЇ КІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  

 
 
 Велика кількість правовідносин виникає у зв’язку із завданням шкоди 
джерелом підвищеної небезпеки. Отже, питання, пов’язані із відшкодуванням 
такої шкоди, залишаються актуальними. Серед цих питань окрему увагу слід 
приділити питанням розподілу відповідальності при завданні шкоди внаслідок 
взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки.  
 Відповідно до ст. 1187 Цивільного Кодексу України шкода, завдана 
джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній 
правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди 
тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, 
використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.[1] 
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форми власності медичного закладу (такі зміни пропонується внести до частини 
1 статті 1199 ЦК України). 

Внесення таких доповнень забезпечить в більшій мірі ніж раніше 
гарантування всебічного захисту прав потерпілих осіб. 

У Законопроекті пропонується викласти пункт другий частини 1 статті 
1199 ЦК України у наступній редакції: «Після досягнення потерпілим 
чотирнадцяти років (учнем - вісімнадцяти років) юридична або фізична особа, 
яка завдала шкоди, зобов’язана відшкодувати потерпілому також шкоду, 
пов’язану із втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з розміру 
встановленого договором між потерпілим та особою якою завдано шкоду або 
відповідно до рішення суду, за весь час недоотримання доходу». Стосовно цього 
варто зазначити наступне. 

Обсяг відшкодування шкоди, завданої малолітній або неповнолітній особі 
в частці відшкодування втраченого потерпілим заробітку (доходу), неможливо 
встановити виходячи із загальних критеріїв ст.1195 ЦК України, оскільки 
малолітні та неповнолітні особи відносяться до категорії непрацездатних осіб, 
зокрема, малолітні віком до 14 років є абсолютно непрацездатні, а неповнолітні 
віком від 14 до 18 років - відносно непрацездатні. 

Із положень ч. 1 статті 1199 ЦК України вбачається, що малолітньому 
потерпілому відшкодовуються лише витрати, завдані ушкодженням здоров’я, а 
саме: на його лікування, протезування, постійний догляд, посилене харчування 
тощо. У зв’язку із відсутністю працездатності у малолітніх осіб зрозуміло, що 
коли каліцтво чи інше ушкодження здоров’я завдано малолітньому, то мова про 
відшкодування втраченого заробітку (доходу) йти не може, оскільки ця особа не 
може мати певний заробіток. Отже, відповідальність за шкоду, завдану 
ушкодженням здоров’я малолітньої особи, настає на загальних підставах, 
передбачених ст.ст. 1166, 1172, 1195 ЦК України. 

Спеціальною підставою для наступної зміни розміру відшкодування є 
досягнення малолітньою особою 14 років (учнем – 18 років), оскільки така особа 
вже має право реалізувати свої здібності до праці та може мати власний 
заробіток. Наразі зараз в п. 2 ч. 1 статті 1199 ЦК України передбачена 
можливість відшкодування шкоди, пов’язаної із втратою або зменшенням його 
працездатності, виходячи з розміру встановленої законом мінімальної заробітної 
плати, оскільки припускається, що такі особи до моменту нещасного випадку не 
мали спеціальності або кваліфікації. 

По-іншому питання вирішуватиметься у випадку, коли потерпілою особою 
буде неповнолітня особа, яка на момент ушкодження здоров’я мала заробіток. У 
цьому випадку, завдана шкода має бути відшкодована їй виходячи з розміру її 
заробітку. 

Зміст ч. 4 ст.1199 ЦК України закріплює також гарантію захисту інтересів 
потерпілого. Мова йде про потерпілого, який не має професійної кваліфікації і 
після досягнення повноліття продовжує залишатися непрацездатним внаслідок 
каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, завданого йому до повноліття. Він 
має право вимагати відшкодування шкоди в обсязі не нижче встановленого 
законом розміру мінімальної заробітної плати. 

Відповідно до запропонованих у Законопроекті № 3752 змін в частині 
запровадження гарантії «відшкодувати потерпілому також шкоду, пов’язану із 
втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з розміру встановленого 
договором між потерпілим та особою якою завдано шкоду або відповідно до 
рішення суду, за весь час недоотримання доходу» необхідно уточнити щодо 
випадків коли завдання шкоди стосується малолітніх (непрацездатних осіб) або 
осіб, які є частково працездатними, не мають спеціальності або кваліфікації, а 
також у випадках коли особи залишаються непрацездатними після досягнення 
повноліття. Інакше це положення звужує їх права. 

Крім того, якщо будуть внесені запропоновані зміни до статей ЦК України, 
то відповідні зміни необхідно внести і до інших нормативно-правових актів, які 
регулюють дане питання. Зокрема, доповнити статті 173 та 237 Кодексу законів 
про працю України (в яких зараз наведені тільки загальні положення щодо 
можливості отримання відшкодування шкоди, у тому числі моральної, 
відповідно до встановленого законодавством порядку) окремими положеннями, 
які б зобов’язували винну особу в обов’язковому поряду відшкодовувати шкоду 
потерпілій особі. А також, якщо мова йде про трудовий договір або цивільно-
правовий договір яким регулюються відносини між сторонами спору, то статтю 
21 Кодексу законів про працю України необхідно доповнити частиною 
четвертою в наступній редакції: 

«Істотною умовою трудового договору, контракту, а також якщо трудові 
відносини виникають із цивільно-правового договору, то й цивільно-правового 
договору в частині трудових правовідносин, є умова про матеріальну та 
моральну відповідальність роботодавця перед його працівниками. При 
відшкодуванні шкоди юридична або фізична особа, яка її завдала, зобов’язана її 
відшкодувати потерпілому в повному обсязі». 
 

Скакун Юрій Євгенович, 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ ЗАВДАННІ ШКОДИ ВНАСЛІДОК 
ВЗАЄМОДІЇ КІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  

 
 
 Велика кількість правовідносин виникає у зв’язку із завданням шкоди 
джерелом підвищеної небезпеки. Отже, питання, пов’язані із відшкодуванням 
такої шкоди, залишаються актуальними. Серед цих питань окрему увагу слід 
приділити питанням розподілу відповідальності при завданні шкоди внаслідок 
взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки.  
 Відповідно до ст. 1187 Цивільного Кодексу України шкода, завдана 
джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній 
правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди 
тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, 
використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.[1] 
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Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає 
за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок 
непереборної сили або умислу потерпілого. Таким чином, вина володільця 
джерела підвищеної небезпеки не є обов’язковою умовою настання його 
відповідальності за заподіяну шкоду. [2, с. 286] З наведеного вбачається, що 
такий володілець джерела підвищеної небезпеки може бути звільнений від 
відповідальності лише, якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок 
непереборної сили або умислу потерпілого. [3, с. 770] При цьому тягар 
доведення цих обставин відповідно до закону покладено саме на володільця 
джерела підвищеної небезпеки. Такий підхід до врегулювання зазначеного 
питання обумовлений необхідністю захистити, насамперед, інтереси потерпілої 
особи. Це цілком виправдано та зрозуміло. Джерело підвищеної небезпеки 
створює більший порівняно із іншими видами діяльності ризик заподіяння 
шкоди оточуючим. Але такий підхід є виправданим тоді, коли потерпілою є 
особа, яка сама не здійснює діяльність, яка створює підвищений ризик 
заподіяння шкоди як оточуючим особам так і їй самій. Отже, слід зазначити, що 
наявність або відсутність вини володільця джерела підвищеної небезпеки не має 
значення для вирішення питання про відшкодування шкоди лише в тому 
випадку, коли шкода завдана особі, яка сама не є володільцем джерела 
підвищеної небезпеки. В разі завдання шкоди внаслідок взаємодії кількох 
джерел підвищеної небезпеки питання про її відшкодування вирішується на 
дещо інших засадах.  Відповідно до ст. 1188 Цивільного Кодексу України шкода, 
завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, 
відшкодовується на загальних підставах, а саме: 

1) шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною 
особою; 

2) за наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не 
відшкодовується; 

3) за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір 
відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що 
мають істотне значення. Разом із тим, в тому випадку, коли внаслідок взаємодії 
кількох джерел підвищеної небезпеки було завдано шкоди іншим особам, особи, 
які спільно завдали шкоди, зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої 
вини. В даному випадку також надається посилений захист порушеним правам 
особи, потерпілої від завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки. І знову ж, 
такий підхід є цілком виправданим.   

З наведеного можна зробити деякі висновки. Так, наявність вини стає 
умовою настання відповідальності за заподіяну шкоду, якщо має місце 
заподіяння шкоди іншому володільцю джерела підвищеної небезпеки. При 
цьому слід зазначити, що шкода має вважатися такою, що завдана внаслідок 
взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, тоді, коли вона спричинена 
внаслідок прояву всіма джерелами підвищеної небезпеки, які взаємодіяли, саме 
таких властивостей, які непідконтрольні (частково або складно контрольовані)  
володільцю такого джерела. В якості прикладу можна навести дорожньо-
транспортну пригоду за участю декількох транспортних засобів внаслідок якої 

заподіяна шкода третім особам. Оскільки використання автомобіля є джерелом 
підвищеної небезпеки саме через складність керування ним, неможливість 
миттєво його зупинити або змінити напрямок його руху, правила ч. 2 ст. 1188 
ЦК України можуть застосовуватись тільки до таких дорожньо-транспортних 
пригод, які сталися під час використання автомобілів, які стали учасниками 
дорожньо-транспортної пригоди, тобто під час їх участі в дорожньому русі з 
метою перевезення вантажів, багажу або пасажирів. При цьому в разі зіткнення 
двох автомобілів один з яких не проявив властивостей, які обумовлюють 
підвищений ризик заподіяння ним шкоди оточуючим, наприклад був 
запаркований та участі в дорожньому русі не брав, правила ст. 1188 ЦК України 
застосуванню не підлягають, натомість слід застосовувати ст. 1187 ЦК України. 
Це в свою чергу означає, що в процесі розгляду відповідної категорії справ в суді 
наявність або відсутність вини стає обставиною, що має істотне значення для 
розгляду справи. Отже така обставина має бути доведена. При цьому слід 
зробити висновок про те, що тягар доведення відсутності вини покладено на 
заподіювача шкоди. [4, с. 106] 

Питання щодо наявності або відсутності вини втрачає значення при 
вирішенні спору щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок взаємодії 
кількох джерел підвищеної небезпеки третій особі. В такому випадку шкода має 
бути відшкодована спільно тими володільцями джерел підвищеної небезпеки, які 
взаємодіяли та проявили свої небезпечні властивості. Знову ж таки в якості 
прикладу можна навести дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за участі 
двох автомобілів і в наслідок якої заподіяно шкоду майну третіх осіб (наприклад 
пошкоджено будівлі, споруди або транспортну інфраструктуру).  Слід зазначити, 
що судова практика в таких спорах не є одноманітною. Інколи суди 
стверджують, що якщо така дорожньо-транспортна пригода сталася з вини лише 
одного із володільців джерела підвищеної небезпеки, то притягати до 
відповідальності іншого підстав немає, а ч. 2 ст. 1188 ЦК України підлягає 
застосуванню лише у випадках, коли не встановлено вину жодного із 
володільців-заподіювачів шкоди. Проте, з таким твердженням погодитися не 
можна. Для притягнення до відповідальності володяльця джерела підвищеної 
небезпеки за ч. 2 ст. 1188 ЦК України достатньо таких умов: 

- шкода заподіяна третій особі, яка не здійснювала в момент її заподіяння 
діяльності що створювала підвищений ризик завдання шкоди оточуючим 
чи їй самій; 

-  шкода завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, 
тобто внаслідок прояву таких їхніх властивостей, які створюють 
підвищений ризик заподіяння шкоди; 

Крім того в разі такого співзаподіяння шкоди застосуванню підлягає також і 
правило  ст. 1190 ЦК України згідно з якою, особи спільними діями або 
бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед 
потерпілим. Таким чином, в разі настання дорожньо-транспортної пригоди за 
участю двох автомобілів, внаслідок якої було заподіяно шкоду третім особам, 
така шкода підлягає відшкодуванню обома володільцями таких автомобілів 
солідарно. В такий спосіб слід вирішувати питання щодо відшкодування  такої 
шкоди навіть і тоді, коли буде встановлено, що сама дорожньо-транспортна 
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Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає 
за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок 
непереборної сили або умислу потерпілого. Таким чином, вина володільця 
джерела підвищеної небезпеки не є обов’язковою умовою настання його 
відповідальності за заподіяну шкоду. [2, с. 286] З наведеного вбачається, що 
такий володілець джерела підвищеної небезпеки може бути звільнений від 
відповідальності лише, якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок 
непереборної сили або умислу потерпілого. [3, с. 770] При цьому тягар 
доведення цих обставин відповідно до закону покладено саме на володільця 
джерела підвищеної небезпеки. Такий підхід до врегулювання зазначеного 
питання обумовлений необхідністю захистити, насамперед, інтереси потерпілої 
особи. Це цілком виправдано та зрозуміло. Джерело підвищеної небезпеки 
створює більший порівняно із іншими видами діяльності ризик заподіяння 
шкоди оточуючим. Але такий підхід є виправданим тоді, коли потерпілою є 
особа, яка сама не здійснює діяльність, яка створює підвищений ризик 
заподіяння шкоди як оточуючим особам так і їй самій. Отже, слід зазначити, що 
наявність або відсутність вини володільця джерела підвищеної небезпеки не має 
значення для вирішення питання про відшкодування шкоди лише в тому 
випадку, коли шкода завдана особі, яка сама не є володільцем джерела 
підвищеної небезпеки. В разі завдання шкоди внаслідок взаємодії кількох 
джерел підвищеної небезпеки питання про її відшкодування вирішується на 
дещо інших засадах.  Відповідно до ст. 1188 Цивільного Кодексу України шкода, 
завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, 
відшкодовується на загальних підставах, а саме: 

1) шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною 
особою; 

2) за наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не 
відшкодовується; 

3) за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір 
відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що 
мають істотне значення. Разом із тим, в тому випадку, коли внаслідок взаємодії 
кількох джерел підвищеної небезпеки було завдано шкоди іншим особам, особи, 
які спільно завдали шкоди, зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої 
вини. В даному випадку також надається посилений захист порушеним правам 
особи, потерпілої від завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки. І знову ж, 
такий підхід є цілком виправданим.   

З наведеного можна зробити деякі висновки. Так, наявність вини стає 
умовою настання відповідальності за заподіяну шкоду, якщо має місце 
заподіяння шкоди іншому володільцю джерела підвищеної небезпеки. При 
цьому слід зазначити, що шкода має вважатися такою, що завдана внаслідок 
взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, тоді, коли вона спричинена 
внаслідок прояву всіма джерелами підвищеної небезпеки, які взаємодіяли, саме 
таких властивостей, які непідконтрольні (частково або складно контрольовані)  
володільцю такого джерела. В якості прикладу можна навести дорожньо-
транспортну пригоду за участю декількох транспортних засобів внаслідок якої 

заподіяна шкода третім особам. Оскільки використання автомобіля є джерелом 
підвищеної небезпеки саме через складність керування ним, неможливість 
миттєво його зупинити або змінити напрямок його руху, правила ч. 2 ст. 1188 
ЦК України можуть застосовуватись тільки до таких дорожньо-транспортних 
пригод, які сталися під час використання автомобілів, які стали учасниками 
дорожньо-транспортної пригоди, тобто під час їх участі в дорожньому русі з 
метою перевезення вантажів, багажу або пасажирів. При цьому в разі зіткнення 
двох автомобілів один з яких не проявив властивостей, які обумовлюють 
підвищений ризик заподіяння ним шкоди оточуючим, наприклад був 
запаркований та участі в дорожньому русі не брав, правила ст. 1188 ЦК України 
застосуванню не підлягають, натомість слід застосовувати ст. 1187 ЦК України. 
Це в свою чергу означає, що в процесі розгляду відповідної категорії справ в суді 
наявність або відсутність вини стає обставиною, що має істотне значення для 
розгляду справи. Отже така обставина має бути доведена. При цьому слід 
зробити висновок про те, що тягар доведення відсутності вини покладено на 
заподіювача шкоди. [4, с. 106] 

Питання щодо наявності або відсутності вини втрачає значення при 
вирішенні спору щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок взаємодії 
кількох джерел підвищеної небезпеки третій особі. В такому випадку шкода має 
бути відшкодована спільно тими володільцями джерел підвищеної небезпеки, які 
взаємодіяли та проявили свої небезпечні властивості. Знову ж таки в якості 
прикладу можна навести дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за участі 
двох автомобілів і в наслідок якої заподіяно шкоду майну третіх осіб (наприклад 
пошкоджено будівлі, споруди або транспортну інфраструктуру).  Слід зазначити, 
що судова практика в таких спорах не є одноманітною. Інколи суди 
стверджують, що якщо така дорожньо-транспортна пригода сталася з вини лише 
одного із володільців джерела підвищеної небезпеки, то притягати до 
відповідальності іншого підстав немає, а ч. 2 ст. 1188 ЦК України підлягає 
застосуванню лише у випадках, коли не встановлено вину жодного із 
володільців-заподіювачів шкоди. Проте, з таким твердженням погодитися не 
можна. Для притягнення до відповідальності володяльця джерела підвищеної 
небезпеки за ч. 2 ст. 1188 ЦК України достатньо таких умов: 

- шкода заподіяна третій особі, яка не здійснювала в момент її заподіяння 
діяльності що створювала підвищений ризик завдання шкоди оточуючим 
чи їй самій; 

-  шкода завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, 
тобто внаслідок прояву таких їхніх властивостей, які створюють 
підвищений ризик заподіяння шкоди; 

Крім того в разі такого співзаподіяння шкоди застосуванню підлягає також і 
правило  ст. 1190 ЦК України згідно з якою, особи спільними діями або 
бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед 
потерпілим. Таким чином, в разі настання дорожньо-транспортної пригоди за 
участю двох автомобілів, внаслідок якої було заподіяно шкоду третім особам, 
така шкода підлягає відшкодуванню обома володільцями таких автомобілів 
солідарно. В такий спосіб слід вирішувати питання щодо відшкодування  такої 
шкоди навіть і тоді, коли буде встановлено, що сама дорожньо-транспортна 
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пригода трапилася лише з вини лише когось одного із володільців. Саме такий 
підхід здатний забезпечити підвищений захист прав та законних інтересів особи, 
постраждалої від заподіяння шкоди внаслідок взаємодії кількох джерел 
підвищеної небезпеки.   
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ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ  
ЗА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СПОСОБІВ 

САМОЗАХИСТУ 
 

Згідно ч. 5 ст. 55 Конституції України  кожному гарантується захист своїх 
прав, свобод та інтересів від порушень і протиправних посягань будь-якими не 
забороненими законом засобами. Тому актуальне та важливе значення має   
інститут цивільно-правової відповідальності, який забезпечує захист прав та 
свобод людини  від порушень.  

Інститут цивільно-правової відповідальності у юридичній науці є одною з 
найдискусійніших тем. Цією проблемою займались вчені:  
А. Андрєєв, Б. Антімонов, М. Агарков, А. Бєлякова,  
С. Братусь, В. Варкалло, К. Варшавський, О. Дмитрієва, О. Йоффе,  
І. Канзафарова,  А. Кравцов, О. Красавчиков, М. Кулагіна, В. Луць, Д. Мейєр,               
Г. Матвєєв, О. Отраднова, Д. Плачков, Н. Терещенко, К. Флейшиць,  
О. Церковна та ін. 

Цивільна відповідальність при використанні способів самозахисту 
виключається випадком, непереборною силою, умислом потерпілого або 
втратою інтересу учасника правовідносин до зобов'язання. 

Згідно ст. 617 ЦК України до загальних підстав звільнення від 
відповідальності належить випадок. Випадок (казус) — правопорушення, 
вчинене невинно. Випадковою є обставина, яку не можна було передбачити та 
попередити. Легального визначення поняття «випадок» в цивільному 
законодавстві бракує,  тому для його розуміння потрібно звернутися до наукових 
джерел. Визначенню поняття та характеристиці випадку приділяли увагу такі 
вчені, як О.В. Церковна [12], О.Г. Очиченко [8], В.П. Грибанов [4]. Розглянемо 
особливості застосування випадку при різних способах самозахисту. Для 
необхідної оборони і дій у стані крайньої необхідності, що здійснюються без 
використання джерел підвищеної небезпеки, випадок виключає вину як 
обов’язковий елемент складу правопорушення для притягнення відповідної 
особи до відповідальності.  У свою чергу для використання права притримання і 
оперативних санкцій він характеризує об’єктивну неможливість виконання 
зобов'язання, у зв'язку з чим сама вимога такого виконання є необґрунтованою за 
таких умов. 

Непереборна сила визначається як надзвичайна і невідворотна за даних умов 
подія. Крім того, Верховний Суд України зробив спробу уточнити відповідне 
положення і у постанові Пленуму від 01 березня  2013 року № 4 "Про деякі питання 
застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування 
шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки" роз’яснив, що під непереборною 
силою слід розуміти, зокрема, надзвичайні або невідворотні за даних умов події, 
тобто ті, які мають зовнішній характер  [9, п. 7].  Однак такий підхід не дає змогу 
визначити, за якими ознаками подія може бути віднесена до категорії непереборної 
сили. Цим якраз пояснюється те, що в юридичній літературі існує декілька точок 
зору на трактування поняття «непереборна сила», серед яких найвідомішою є 
суб’єктивна й об’єктивна теорії. 

В основу об’єктивної теорії покладено тезу про те, що непереборна сила 
пов'язується з випадковою причинністю на відміну від вини і казуса, які 
характеризують необхідну причинність. Недоліком об’єктивного підходу є те, 
що він не в змозі пояснити природу непереборної сили, оскільки повністю 
заперечує причинний зв'язок між діяльністю правопорушника і заподіяною ним 
шкодою. Cлід визначити позицію А. М. Бєлякової [2], яка запропонувала 
визначати природу непереборної сили через два аспекти: зовнішній – для 
діяльності суб'єкта і внутрішній – для шкоди, що заподіюється не діями цієї 
надзвичайної зовнішньої події безпосередньо, а діяльністю заподіювача 
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пригода трапилася лише з вини лише когось одного із володільців. Саме такий 
підхід здатний забезпечити підвищений захист прав та законних інтересів особи, 
постраждалої від заподіяння шкоди внаслідок взаємодії кількох джерел 
підвищеної небезпеки.   
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Згідно ч. 5 ст. 55 Конституції України  кожному гарантується захист своїх 
прав, свобод та інтересів від порушень і протиправних посягань будь-якими не 
забороненими законом засобами. Тому актуальне та важливе значення має   
інститут цивільно-правової відповідальності, який забезпечує захист прав та 
свобод людини  від порушень.  

Інститут цивільно-правової відповідальності у юридичній науці є одною з 
найдискусійніших тем. Цією проблемою займались вчені:  
А. Андрєєв, Б. Антімонов, М. Агарков, А. Бєлякова,  
С. Братусь, В. Варкалло, К. Варшавський, О. Дмитрієва, О. Йоффе,  
І. Канзафарова,  А. Кравцов, О. Красавчиков, М. Кулагіна, В. Луць, Д. Мейєр,               
Г. Матвєєв, О. Отраднова, Д. Плачков, Н. Терещенко, К. Флейшиць,  
О. Церковна та ін. 

Цивільна відповідальність при використанні способів самозахисту 
виключається випадком, непереборною силою, умислом потерпілого або 
втратою інтересу учасника правовідносин до зобов'язання. 

Згідно ст. 617 ЦК України до загальних підстав звільнення від 
відповідальності належить випадок. Випадок (казус) — правопорушення, 
вчинене невинно. Випадковою є обставина, яку не можна було передбачити та 
попередити. Легального визначення поняття «випадок» в цивільному 
законодавстві бракує,  тому для його розуміння потрібно звернутися до наукових 
джерел. Визначенню поняття та характеристиці випадку приділяли увагу такі 
вчені, як О.В. Церковна [12], О.Г. Очиченко [8], В.П. Грибанов [4]. Розглянемо 
особливості застосування випадку при різних способах самозахисту. Для 
необхідної оборони і дій у стані крайньої необхідності, що здійснюються без 
використання джерел підвищеної небезпеки, випадок виключає вину як 
обов’язковий елемент складу правопорушення для притягнення відповідної 
особи до відповідальності.  У свою чергу для використання права притримання і 
оперативних санкцій він характеризує об’єктивну неможливість виконання 
зобов'язання, у зв'язку з чим сама вимога такого виконання є необґрунтованою за 
таких умов. 

Непереборна сила визначається як надзвичайна і невідворотна за даних умов 
подія. Крім того, Верховний Суд України зробив спробу уточнити відповідне 
положення і у постанові Пленуму від 01 березня  2013 року № 4 "Про деякі питання 
застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування 
шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки" роз’яснив, що під непереборною 
силою слід розуміти, зокрема, надзвичайні або невідворотні за даних умов події, 
тобто ті, які мають зовнішній характер  [9, п. 7].  Однак такий підхід не дає змогу 
визначити, за якими ознаками подія може бути віднесена до категорії непереборної 
сили. Цим якраз пояснюється те, що в юридичній літературі існує декілька точок 
зору на трактування поняття «непереборна сила», серед яких найвідомішою є 
суб’єктивна й об’єктивна теорії. 

В основу об’єктивної теорії покладено тезу про те, що непереборна сила 
пов'язується з випадковою причинністю на відміну від вини і казуса, які 
характеризують необхідну причинність. Недоліком об’єктивного підходу є те, 
що він не в змозі пояснити природу непереборної сили, оскільки повністю 
заперечує причинний зв'язок між діяльністю правопорушника і заподіяною ним 
шкодою. Cлід визначити позицію А. М. Бєлякової [2], яка запропонувала 
визначати природу непереборної сили через два аспекти: зовнішній – для 
діяльності суб'єкта і внутрішній – для шкоди, що заподіюється не діями цієї 
надзвичайної зовнішньої події безпосередньо, а діяльністю заподіювача 
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(причинний зв'язок тут необхідний), який потрапив під вплив цієї зовнішньої 
надзвичайної події і тому заподіяв шкоду. 

В юридичній літературі непереборну силу як обставину, що перешкоджає 
виконати зобов'язання належним чином, називають «форс-мажором». 
Непереборною силою визначаються: 1) явища природи: землетруси, шторми, 
повіні тощо; 2) обставини соціального (публічного) характеру) (страйк, локаут,  
війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, 
громадська, демонстрація тощо).  

За ст. 617 ЦК України непереборна сила належить до загальних підстав 
звільнення  від відповідальності. 

Непереборна сила в цілому характеризується аналогічно випадку при 
використанні  способів самозахисту з урахуванням того, що їй властива більша 
суб’єктність, тобто пов’язаність із зусиллями конкретного учасника 
правовідносин. При цьому непереборна сила, на відміну від випадку, звільняє від 
відповідальності особу, яка завдала шкоду джерелами підвищеної небезпеки, і 
діє при цьому аналогічно договірним способам самозахисту, оскільки не 
пов'язується з наявністю або відсутністю вини заподіювача шкоди.  

Ще одною обставиною, що виключає цивільно-правову відповідальність 
при заподіянні шкоди є умисел. Частина 1 ст. 1193 ЦК України умисел 
потерпілого визначає як  юридичний факт, за наявності якого особа, яка 
заподіяла шкоду, безумовно звільняється від обов’язку її відшкодувати. Умисел 
визначають як психічне ставлення особи до своїх протиправних дій та їх 
наслідків, яке виявляється в передбаченні негативних наслідків протиправної 
поведінки і бажанні або свідомому допущенні їх настання. Умисел потерпілого 
виключає відповідальність особи, яка завдала шкоду перевищенням меж 
самозахисту з використанням джерел підвищеної небезпеки.  

Втрата інтересу до зобов'язання виключає відповідальність особи за 
завдану перевищенням меж самозахисту шкоду, якщо таке перевищення мало 
місце внаслідок прострочення боржника. 

Таким чином, цивільна відповідальність при використанні способів 
самозахисту виключається випадком, непереборною силою, умислом 
потерпілого або втратою інтересу учасника правовідносин до зобов'язання. Вона 
має свою специфіку при різних способах самозахисту та потребує подальшого 
дослідження. 
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(причинний зв'язок тут необхідний), який потрапив під вплив цієї зовнішньої 
надзвичайної події і тому заподіяв шкоду. 

В юридичній літературі непереборну силу як обставину, що перешкоджає 
виконати зобов'язання належним чином, називають «форс-мажором». 
Непереборною силою визначаються: 1) явища природи: землетруси, шторми, 
повіні тощо; 2) обставини соціального (публічного) характеру) (страйк, локаут,  
війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, 
громадська, демонстрація тощо).  

За ст. 617 ЦК України непереборна сила належить до загальних підстав 
звільнення  від відповідальності. 

Непереборна сила в цілому характеризується аналогічно випадку при 
використанні  способів самозахисту з урахуванням того, що їй властива більша 
суб’єктність, тобто пов’язаність із зусиллями конкретного учасника 
правовідносин. При цьому непереборна сила, на відміну від випадку, звільняє від 
відповідальності особу, яка завдала шкоду джерелами підвищеної небезпеки, і 
діє при цьому аналогічно договірним способам самозахисту, оскільки не 
пов'язується з наявністю або відсутністю вини заподіювача шкоди.  

Ще одною обставиною, що виключає цивільно-правову відповідальність 
при заподіянні шкоди є умисел. Частина 1 ст. 1193 ЦК України умисел 
потерпілого визначає як  юридичний факт, за наявності якого особа, яка 
заподіяла шкоду, безумовно звільняється від обов’язку її відшкодувати. Умисел 
визначають як психічне ставлення особи до своїх протиправних дій та їх 
наслідків, яке виявляється в передбаченні негативних наслідків протиправної 
поведінки і бажанні або свідомому допущенні їх настання. Умисел потерпілого 
виключає відповідальність особи, яка завдала шкоду перевищенням меж 
самозахисту з використанням джерел підвищеної небезпеки.  

Втрата інтересу до зобов'язання виключає відповідальність особи за 
завдану перевищенням меж самозахисту шкоду, якщо таке перевищення мало 
місце внаслідок прострочення боржника. 

Таким чином, цивільна відповідальність при використанні способів 
самозахисту виключається випадком, непереборною силою, умислом 
потерпілого або втратою інтересу учасника правовідносин до зобов'язання. Вона 
має свою специфіку при різних способах самозахисту та потребує подальшого 
дослідження. 
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відношенню до таких об’єктів цивільних прав, як культурні цінності, 
відзначимо, що до первісних підстав набуття права власності на культурні 
цінності можна віднести: створення нової речі, яка має (матиме) культурну 
цінність; набуття права власності на виявлений скарб, що становить культурну 
цінність; набуття права власності на археологічну знахідку; набуття права 
власності на культурну цінність за набувальною давністю;націоналізація. 
 До похідних підстав набуття права власності на культурні цінності слід 
віднести, зокрема, приватизацію, придбання культурної цінності за цивільно-
правовими договорами, в порядку спадкування тощо.  
 Зокрема необхідно звернути увагу на наступні способи набуття права 
власності на культурні цінності.  

Створення нової речі. Стосовно культурних цінностей у випадку 
створення художником чи скульптором картини або статуї спочатку сам автор 
витвору стає власником картини чи скульптури як речі, згодом у нього 
зберігається авторське право на витвір, а картина чи скульптура може перейти до 
іншої особи, яка стає її власником на підставі такого похідного способу, як 
договір купівлі продажу чи дарування, а також в порядку спадкування. 
 До первісних підстав набуття права власності на культурні цінності, 
відповідно до положень цивільного законодавства відноситься виявлення 
скарбу. Статтею 343 ЦК України в якості такого визнаються закопані у землі чи 
приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких 
невідомий або за законом втратив на них право власності. Отже, термін «скарб» 
не означає різновид речі, а скоріш – їх стан. Ним є приховання речей, при цьому 
очевидне, спрямоване на те, щоб їх знайти було складно або неможливо для всіх, 
крім тих, хто знає про їх місцезнаходження. 
 Ще одне, що звертає увагу в цьому визначенні скарбу, є те, що 
законодавець в якості такого визнає гроші, валютні цінності та інші цінні речі. 
При чому без позначення того, що це за гроші – чи перебувають вони в обороті в 
сучасності: чи є вони монетарними (виготовлені з цінних металів), чи 
паперовими; ким вони випущені (можливо, під час таких історичних подій, коли 
випуск грошей відбувався не уповноваженою на це особою або навіть якщо мало 
місце фальшивомонетництво). 
 Внаслідок того, що Закон не розкриває критеріїв цінності предметів, їхнє 
коло може бути досить широким, до них можуть бути віднесені культурні 
цінності, а також інші речі: вироби із дорогоцінних металів і каменів сучасного 
зразка і багато іншого. Вбачається, що мова в цьому випадку повинна йти саме 
про «економічну» цінність таких речей, наявність у них високої вартості. 
 Тобто як гроші, так і речі визнаються цінними в певному відношенні – не 
як засіб платежу, а як раритет або доказ, що підтверджує певні історичні факти 
тощо.  
 За загальним правилом знайдені предмети надходять у власність особи, 
якій належить майно (земельна ділянка, будова і т.п.), де скарб був прихований, і 
особи, яка знайшла скарб, у рівних частках, якщо угодою між ними не 
передбачено інше. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи 

пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, 
право власності на скарб набуває власник цього майна (ч. 3 ст. 343 ЦК України).  
 Однак ч. 4 ст. 343 ЦК України передбачає, що у разі виявлення скарбу, що 
становить культурну цінність відповідно до закону, право власності на нього 
набуває держава. При цьому власник земельної ділянки або іншого майна, де 
скарб був прихований, і особа, яка виявила скарб, мають право на отримання 
разом винагороди у розмірі до десяти відсотків вартості скарбу кожному. 
Обов’язковою умовою для отримання нагороди є повідомлення особою, яка 
виявила скарб, поліції або органу місцевого самоврядування про скарб і 
передача його відповідному державному органові або органові місцевого 
самоврядування. 
 Таким чином, за змістом норми, що міститься в ч. 1 ст. 343 ЦК України, 
для того, щоб виявлені речі могли вважатися скарбом, необхідна наявність трьох 
обов’язкових умов. По-перше, скарбом можуть бути визнані тільки гроші, 
валютні цінності або «цінні предмети»; по-друге визнання виявлених речей 
скарбом є їхнє приховування. Способи приховування зазначених речей є дуже 
різноманітними: вони можуть бути виявлені в землі, під підлогами старих 
квартир, у покинутих колодязях, підвалах, горищах та інших місцях; по-третє, 
власник відповідних речей має бути невідомим або в силу закону втратити на 
них право. 
 Від набуття права власності на скарб необхідно відрізняти набуття права 
власності на археологічні знахідки, що були виявлені під час проведення 
археологічних розкопок. Останнє, взагалі, може розглядатися як самостійна 
підстава набуття права власності на культурні цінності. 
 Правова природа археологічної знахідки частково схожа із природою 
скарбу. Предмети археології до моменту їх виявлення, як і скарби, завжди 
приховані від людських очей у землі або іншим способом. Власник і тих, і інших 
речей відсутній. 
 Тим не менш, між археологічною знахідкою та скарбом існують і суттєві 
відмінності. По-перше, як зазначалося вище, скарби лише іноді містять у своєму 
складі культурні цінності. Водночас археологічна знахідка завжди є особливо 
значимою культурною цінністю – об’єктом культурної спадщини. По-друге, 
речі, які виявляються під час археологічних розкопок, зазвичай не були 
навмисно прихованими. Їхнє приховування в переважній більшості випадків 
стало наслідком природного ходу історії чи інших обставин. Отже, відсутня одна 
з головних ознак скарбу – навмисність його приховування.  
 Головною ж відмінністю археологічної знахідки від скарбу, є те, що 
цінність археологічних знахідок, зазвичай носить досить специфічний, науковий 
характер. Наприклад, до археологічних знахідок можуть бути віднесені останки 
людей і тварин. Відповідно, археологічні знахідки, на відміну від скарбів, 
можуть не володіти високою «економічною» цінністю. 
 Відмежовуючи такі підстави для набуття права власності на культурні 
цінності, як виявлення скарбу та археологічної знахідки, слід підкреслити, що 
остання виявляється за результатами проведення археологічних розкопок 
(розвідки), здійснення яких можливе лише після отримання відповідного дозволу 
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відношенню до таких об’єктів цивільних прав, як культурні цінності, 
відзначимо, що до первісних підстав набуття права власності на культурні 
цінності можна віднести: створення нової речі, яка має (матиме) культурну 
цінність; набуття права власності на виявлений скарб, що становить культурну 
цінність; набуття права власності на археологічну знахідку; набуття права 
власності на культурну цінність за набувальною давністю;націоналізація. 
 До похідних підстав набуття права власності на культурні цінності слід 
віднести, зокрема, приватизацію, придбання культурної цінності за цивільно-
правовими договорами, в порядку спадкування тощо.  
 Зокрема необхідно звернути увагу на наступні способи набуття права 
власності на культурні цінності.  

Створення нової речі. Стосовно культурних цінностей у випадку 
створення художником чи скульптором картини або статуї спочатку сам автор 
витвору стає власником картини чи скульптури як речі, згодом у нього 
зберігається авторське право на витвір, а картина чи скульптура може перейти до 
іншої особи, яка стає її власником на підставі такого похідного способу, як 
договір купівлі продажу чи дарування, а також в порядку спадкування. 
 До первісних підстав набуття права власності на культурні цінності, 
відповідно до положень цивільного законодавства відноситься виявлення 
скарбу. Статтею 343 ЦК України в якості такого визнаються закопані у землі чи 
приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких 
невідомий або за законом втратив на них право власності. Отже, термін «скарб» 
не означає різновид речі, а скоріш – їх стан. Ним є приховання речей, при цьому 
очевидне, спрямоване на те, щоб їх знайти було складно або неможливо для всіх, 
крім тих, хто знає про їх місцезнаходження. 
 Ще одне, що звертає увагу в цьому визначенні скарбу, є те, що 
законодавець в якості такого визнає гроші, валютні цінності та інші цінні речі. 
При чому без позначення того, що це за гроші – чи перебувають вони в обороті в 
сучасності: чи є вони монетарними (виготовлені з цінних металів), чи 
паперовими; ким вони випущені (можливо, під час таких історичних подій, коли 
випуск грошей відбувався не уповноваженою на це особою або навіть якщо мало 
місце фальшивомонетництво). 
 Внаслідок того, що Закон не розкриває критеріїв цінності предметів, їхнє 
коло може бути досить широким, до них можуть бути віднесені культурні 
цінності, а також інші речі: вироби із дорогоцінних металів і каменів сучасного 
зразка і багато іншого. Вбачається, що мова в цьому випадку повинна йти саме 
про «економічну» цінність таких речей, наявність у них високої вартості. 
 Тобто як гроші, так і речі визнаються цінними в певному відношенні – не 
як засіб платежу, а як раритет або доказ, що підтверджує певні історичні факти 
тощо.  
 За загальним правилом знайдені предмети надходять у власність особи, 
якій належить майно (земельна ділянка, будова і т.п.), де скарб був прихований, і 
особи, яка знайшла скарб, у рівних частках, якщо угодою між ними не 
передбачено інше. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи 

пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, 
право власності на скарб набуває власник цього майна (ч. 3 ст. 343 ЦК України).  
 Однак ч. 4 ст. 343 ЦК України передбачає, що у разі виявлення скарбу, що 
становить культурну цінність відповідно до закону, право власності на нього 
набуває держава. При цьому власник земельної ділянки або іншого майна, де 
скарб був прихований, і особа, яка виявила скарб, мають право на отримання 
разом винагороди у розмірі до десяти відсотків вартості скарбу кожному. 
Обов’язковою умовою для отримання нагороди є повідомлення особою, яка 
виявила скарб, поліції або органу місцевого самоврядування про скарб і 
передача його відповідному державному органові або органові місцевого 
самоврядування. 
 Таким чином, за змістом норми, що міститься в ч. 1 ст. 343 ЦК України, 
для того, щоб виявлені речі могли вважатися скарбом, необхідна наявність трьох 
обов’язкових умов. По-перше, скарбом можуть бути визнані тільки гроші, 
валютні цінності або «цінні предмети»; по-друге визнання виявлених речей 
скарбом є їхнє приховування. Способи приховування зазначених речей є дуже 
різноманітними: вони можуть бути виявлені в землі, під підлогами старих 
квартир, у покинутих колодязях, підвалах, горищах та інших місцях; по-третє, 
власник відповідних речей має бути невідомим або в силу закону втратити на 
них право. 
 Від набуття права власності на скарб необхідно відрізняти набуття права 
власності на археологічні знахідки, що були виявлені під час проведення 
археологічних розкопок. Останнє, взагалі, може розглядатися як самостійна 
підстава набуття права власності на культурні цінності. 
 Правова природа археологічної знахідки частково схожа із природою 
скарбу. Предмети археології до моменту їх виявлення, як і скарби, завжди 
приховані від людських очей у землі або іншим способом. Власник і тих, і інших 
речей відсутній. 
 Тим не менш, між археологічною знахідкою та скарбом існують і суттєві 
відмінності. По-перше, як зазначалося вище, скарби лише іноді містять у своєму 
складі культурні цінності. Водночас археологічна знахідка завжди є особливо 
значимою культурною цінністю – об’єктом культурної спадщини. По-друге, 
речі, які виявляються під час археологічних розкопок, зазвичай не були 
навмисно прихованими. Їхнє приховування в переважній більшості випадків 
стало наслідком природного ходу історії чи інших обставин. Отже, відсутня одна 
з головних ознак скарбу – навмисність його приховування.  
 Головною ж відмінністю археологічної знахідки від скарбу, є те, що 
цінність археологічних знахідок, зазвичай носить досить специфічний, науковий 
характер. Наприклад, до археологічних знахідок можуть бути віднесені останки 
людей і тварин. Відповідно, археологічні знахідки, на відміну від скарбів, 
можуть не володіти високою «економічною» цінністю. 
 Відмежовуючи такі підстави для набуття права власності на культурні 
цінності, як виявлення скарбу та археологічної знахідки, слід підкреслити, що 
остання виявляється за результатами проведення археологічних розкопок 
(розвідки), здійснення яких можливе лише після отримання відповідного дозволу 
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від уповноважених органів державної влади. На відміну від цього пошук скарбу 
зазвичай не потребує отримання дозволу, окрім випадків, коли такий пошук 
здійснюється на земельній ділянці чи майні, що належить іншій особі. Окрім 
цього археологічна знахідка, незалежно від того, що вона собою являє, в силу ст. 
18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», є державною 
власністю. Водночас скарб, за загальним правилом, стає власністю особи, яка 
його виявила, окрім тієї частини скарбу, яка має культурну цінність.  
 Відтак, така підстава набуття права власності на культурні цінності є 
досить специфічною. По-перше, здійснювати відповідні роботи з пошуку 
об’єктів археологічної спадщини мають право лише кваліфіковані особи, які 
отримали на це дозвіл у встановленому законом порядку. По-друге, стосовно 
всіх зазначених об'єктів спеціальним законодавством встановлена «презумпція 
державної власності». По-третє, ці предмети завжди визнаються об'єктами 
культурної спадщини. 
 Право власності на культурні цінності може виникнути також за 
набувальною давністю. За загальними правилами, встановленими ч. 1 ст. 344 
ЦК України, особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує 
відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або 
рухомим майном – протягом п’яти років, набуває право власності на це майно 
(набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. 
 Законодавство України не містить особливих умов щодо строків 
набувальної давності щодо культурних цінностей й на них поширюється загальні 
правила ЦК України. Аналізуючи чинне цивільне законодавство, можна 
констатувати, що для набуття права власності на культурні цінності за 
набувальною давністю необхідним є встановлення таких умов, як: законність 
об’єкту володіння; добросовісність володіння; відкритість володіння; давність 
володіння та його безперервність. 
 До первісних підстав набуття права власності на культурні цінності 
можливо, також  віднести й націоналізацію.   
 Водночас така підстава набуття державою права власності на культурні 
цінності, як націоналізація, не є характерною для сучасності. Чинне цивільне 
законодавство передбачає звернення до державної власності майна, яке 
перебуває у приватній власності лише на підставі закону та тільки при умові 
сплати власнику вартості майна та інших збитків. 
 Переходячи до розгляду похідних підстав набуття права власності на 
культурні цінності, необхідне приділити увагу такій підставі, як приватизація 
культурних цінностей. Мова в цьому випадку йде про такий різновид 
культурних цінностей, як нерухомі об’єкти культурної спадщини. Приватизація 
вказаних об’єктів має відбуватись відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного майна», Закону України «Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»  з урахуванням 
положень Закону України «Про охорону культурної спадщини». 
 Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» пам'ятка, крім пам'ятки археології, може перебувати у державній,  
комунальній або приватній власності. Суб'єкти права власності на пам'ятку 

визначаються згідно із законом. Стаття 18 Закону визначає, що об'єкти 
культурної спадщини, що є пам'ятками можуть бути відчужені, а також передані 
власником або уповноваженим  ним  органом у володіння, користування чи 
управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження 
відповідного органу охорони культурної спадщини. Пам'ятка може бути 
приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним 
органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в 
майбутньому охоронного  договору на пам'ятку (її частину) з викладенням його 
істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам'ятки, робіт, які 
майбутній власник зобов'язується провести на пам'ятці з метою утримання її в 
належному стані. Перелік пам'яток, які не підлягають приватизації, 
затверджується Верховною Радою України. 
 Найважливішим завданням при приватизації подібного типу об'єктів є 
розробка таких умов приватизації, які б не дозволили новому власнику 
позбавити приватизований об'єкт своєї історико-культурної значущості. Основна 
небезпека полягає в тому, що вже після оформлення договору приватизації, 
пам'ятник під слушним приводом ремонту, реставрації може бути фактично 
знищений.  
 Виходячи з наведеного, якщо допускати можливість приватизації 
об’єктів культурної спадщини, то найбільш безпечним варіантом вбачається 
такий її порядок, який передбачає продаж об’єктів виключно за конкурсом, в 
умовах якого має передбачатися збереження і належне утримання цих об’єктів.  

 
Заварза Тетяна Володимирівна,  

  кандидат юридичних наук,  
господарський суд Харківської області 

 
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ'Ю 

ПАЦІЄНТА (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ШВЕЦІЇ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 
 
Законодавство у сфері медичного обслуговування населення повинно 

забезпечувати не тільки питання максимальної безпеки пацієнта, а й 
встановлювати ефективний механізм компенсації шкоди, що може бути завдана у 
ході її надання. У демократичному суспільстві на пацієнта не може бути 
покладений тягар “лікарських помилок”, недоліки досвіду і підготовки медичного 
працівника, недосконалість медичного обладнання. Натомість судова практика в 
Україні свідчить про те, що відшкодування шкоди завданої пацієнту у ході 
медичного обслуговування, передбачає складний механізм встановлення судом 
повного складу правопорушення у діях медичних працівників. У професійних 
колах не бажають відкрито обговорювати “лікарські помилки”, оскільки це може 
призвести до покладення відповідальності за шкоду, завдану пацієнту. У світі 
вирішують ці питання, зокрема, шляхом введення обов’язкового страхування 
професійної відповідальності медичних працівників. Механізми відшкодування 
шкоди, завданої пацієнту у ході медичного обслуговування, різні, кожна країна 
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від уповноважених органів державної влади. На відміну від цього пошук скарбу 
зазвичай не потребує отримання дозволу, окрім випадків, коли такий пошук 
здійснюється на земельній ділянці чи майні, що належить іншій особі. Окрім 
цього археологічна знахідка, незалежно від того, що вона собою являє, в силу ст. 
18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», є державною 
власністю. Водночас скарб, за загальним правилом, стає власністю особи, яка 
його виявила, окрім тієї частини скарбу, яка має культурну цінність.  
 Відтак, така підстава набуття права власності на культурні цінності є 
досить специфічною. По-перше, здійснювати відповідні роботи з пошуку 
об’єктів археологічної спадщини мають право лише кваліфіковані особи, які 
отримали на це дозвіл у встановленому законом порядку. По-друге, стосовно 
всіх зазначених об'єктів спеціальним законодавством встановлена «презумпція 
державної власності». По-третє, ці предмети завжди визнаються об'єктами 
культурної спадщини. 
 Право власності на культурні цінності може виникнути також за 
набувальною давністю. За загальними правилами, встановленими ч. 1 ст. 344 
ЦК України, особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує 
відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або 
рухомим майном – протягом п’яти років, набуває право власності на це майно 
(набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. 
 Законодавство України не містить особливих умов щодо строків 
набувальної давності щодо культурних цінностей й на них поширюється загальні 
правила ЦК України. Аналізуючи чинне цивільне законодавство, можна 
констатувати, що для набуття права власності на культурні цінності за 
набувальною давністю необхідним є встановлення таких умов, як: законність 
об’єкту володіння; добросовісність володіння; відкритість володіння; давність 
володіння та його безперервність. 
 До первісних підстав набуття права власності на культурні цінності 
можливо, також  віднести й націоналізацію.   
 Водночас така підстава набуття державою права власності на культурні 
цінності, як націоналізація, не є характерною для сучасності. Чинне цивільне 
законодавство передбачає звернення до державної власності майна, яке 
перебуває у приватній власності лише на підставі закону та тільки при умові 
сплати власнику вартості майна та інших збитків. 
 Переходячи до розгляду похідних підстав набуття права власності на 
культурні цінності, необхідне приділити увагу такій підставі, як приватизація 
культурних цінностей. Мова в цьому випадку йде про такий різновид 
культурних цінностей, як нерухомі об’єкти культурної спадщини. Приватизація 
вказаних об’єктів має відбуватись відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного майна», Закону України «Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»  з урахуванням 
положень Закону України «Про охорону культурної спадщини». 
 Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» пам'ятка, крім пам'ятки археології, може перебувати у державній,  
комунальній або приватній власності. Суб'єкти права власності на пам'ятку 

визначаються згідно із законом. Стаття 18 Закону визначає, що об'єкти 
культурної спадщини, що є пам'ятками можуть бути відчужені, а також передані 
власником або уповноваженим  ним  органом у володіння, користування чи 
управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження 
відповідного органу охорони культурної спадщини. Пам'ятка може бути 
приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним 
органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в 
майбутньому охоронного  договору на пам'ятку (її частину) з викладенням його 
істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам'ятки, робіт, які 
майбутній власник зобов'язується провести на пам'ятці з метою утримання її в 
належному стані. Перелік пам'яток, які не підлягають приватизації, 
затверджується Верховною Радою України. 
 Найважливішим завданням при приватизації подібного типу об'єктів є 
розробка таких умов приватизації, які б не дозволили новому власнику 
позбавити приватизований об'єкт своєї історико-культурної значущості. Основна 
небезпека полягає в тому, що вже після оформлення договору приватизації, 
пам'ятник під слушним приводом ремонту, реставрації може бути фактично 
знищений.  
 Виходячи з наведеного, якщо допускати можливість приватизації 
об’єктів культурної спадщини, то найбільш безпечним варіантом вбачається 
такий її порядок, який передбачає продаж об’єктів виключно за конкурсом, в 
умовах якого має передбачатися збереження і належне утримання цих об’єктів.  

 
Заварза Тетяна Володимирівна,  

  кандидат юридичних наук,  
господарський суд Харківської області 

 
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ'Ю 

ПАЦІЄНТА (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ШВЕЦІЇ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 
 
Законодавство у сфері медичного обслуговування населення повинно 

забезпечувати не тільки питання максимальної безпеки пацієнта, а й 
встановлювати ефективний механізм компенсації шкоди, що може бути завдана у 
ході її надання. У демократичному суспільстві на пацієнта не може бути 
покладений тягар “лікарських помилок”, недоліки досвіду і підготовки медичного 
працівника, недосконалість медичного обладнання. Натомість судова практика в 
Україні свідчить про те, що відшкодування шкоди завданої пацієнту у ході 
медичного обслуговування, передбачає складний механізм встановлення судом 
повного складу правопорушення у діях медичних працівників. У професійних 
колах не бажають відкрито обговорювати “лікарські помилки”, оскільки це може 
призвести до покладення відповідальності за шкоду, завдану пацієнту. У світі 
вирішують ці питання, зокрема, шляхом введення обов’язкового страхування 
професійної відповідальності медичних працівників. Механізми відшкодування 
шкоди, завданої пацієнту у ході медичного обслуговування, різні, кожна країна 

179



обирає принципи, на яких будує систему взаємовідносин лікувальних закладів з 
пацієнтами та їх близькими особами. Сьогодні найбільш досконалою визнають 
систему охорони здоров’я у Швеції, де в тому числі існує унікальна система 
обов’язкового страхування відповідальності медичних працівників. Окрім того, 
однією з європейських держав, де на високому рівні захищають право пацієнта на 
компенсацію шкоди, завданої при медичному обслуговуванні, є Великобританія. 
Саме тому предметом нашого дослідження ми обрали законодавство Швеції, що 
регулює питання компенсації шкоди, завданої пацієнту при медичному 
обслуговуванні, а також судову практику Великобританії, що розкриває механізм 
відшкодування такої шкоди.  

У Швеції діє значна кількість нормативно-правових актів, що регулюють 
взаємовідносини між лікувальним закладом і пацієнтом, зокрема, 
найважливішими з них є:  Закон Швеції «Про медичні послуги» («Про охорону 
здоров’я») (1982: 763), Закон Швеції «Про стоматалогію»,  Закон Швеції «Про 
пацієнта», Закон Швеції «Про персональні дані пацієнта», Закон Швеції «Про 
безпеку пацієнта» (2010:659), Закон Швеції «Про шкоду, завдану пацієнту» 
(1996:799). Таким чином, ми бачимо, що правовий статус пацієнта у Швеції 
детально врегульований спеціальними нормативно-правовими актами, на відміну 
від України, де специфіка відповідальності лікувальних закладів за шкоду, 
завдану пацієнтам, залишається поза увагою законодавця. При цьому Швеція є 
однією із держав, яка на законодавчому рівні визнала “ризики” медичної 
діяльності і ввела принцип відповідальності лікувального закладу перед пацієнтом 
навіть за відсутності прямої вини у завданні шкоди. Політика Швеції у сфері 
охорони здоров’я базується на введенні обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності для суб’єктів, що надають медичні послуги. Так, не 
зважаючи на те, що компенсація за шкоду, завдану пацієнту, у більшості держав 
регулюється деліктним правом Швеція обрала іншу модель, яка в подальшому 
була певною мірою запозичена Францією і в дещо іншій формі Новою Зеландією. 
Це так зване “страхування відповідальності без вини”.  

Ці питання регулюються Законом Швеції «Про шкоду, завдану пацієнту», 
що містить положення про право пацієнта на компенсацію і обов’язок медичних 
працівників застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед 
пацієнтом. Згідно § 6 вказаного Закону пацієнту виплачується компенсація за 
шкоду, завдану здоров’ю, якщо є вірогідність того, що шкода була завдана при 
первинному огляді, лікуванні тощо; або за умови, що шкоди можна було б 
уникнути, у випадку обрання іншого способу лікування, який з медичної точки 
зору був би менш ризикований; вихід з ладу медичного обладнання, що 
використовується при обстеженні, догляді чи лікуванні; встановлення невірного 
діагнозу; інфікування під час проведення медичного огляду, лікуванні або 
подібних заходах; нещасного випадку під час обстеження, догляду, лікування 
або транспортування пацієнта, або в результаті пожежі чи іншого пошкодження 
обладнання; при використанні лікарських засобів з порушенням інструкцій [1].  

Отже, для виплати лікувальним закладом пацієнту компенсації повинен 
бути встановлений насамперед той факт, що шкоди здоров’ю можна було б 
уникнути. Не можуть бути підставою для компенсації відомі ризики медичного 
втручання, яких не можливо уникнути, або випадки, коли лікування не 

призводить до бажаного результату через незалежні від лікаря обставини. У 
випадку встановлення вказаних фактів пацієнт протягом десяти років з моменту 
спричинення шкоди має право звернутися до страхової компанії за отриманням 
компенсації (близько 90 % суб’єктів надання медичної допомоги мають 
страховку у страховій компанії Löf – «Взаємне страхування»). Після подання 
пацієнтом заявки у страховій компанії проводиться перевірка поданих 
документів, у випадку необхідності за згодою пацієнта страховою компанією 
витребовується медична документація від суб’єкта надання медичної допомоги 
та проводяться консультації зі спеціалістами. 

Таким чином, у Швеції розроблений ефективний механізм відшкодування 
шкоди завданої пацієнту (вихід з ладу медичного обладнання, нещасний випадок 
під час обстеження, догляду, лікування або транспортування пацієнта, пожежа 
чи інше пошкодження обладнання) та лікарські помилки (встановлення 
невірного діагнозу; інфікування під час проведення медичного огляду, лікуванні 
або подібних заходах, обрання менш ефективного способу лікування).  

Така система компенсації шкоди, завданої пацієнту, піддається критиці з 
тієї позиції, що відсутність особистої відповідальності лікаря за помилки 
призводить до їх збільшення. Однак шведський законодавець врегулював це 
питання наступним чином: у законі Швеції «Про безпеку пацієнта» (2010:659) 
вказано, що у випадку виявлення некомпетентних дій спеціалістів у галузі 
охорони здоров’я або умисного чи необережного порушення положень 
законодавства при медичному обслуговуванні, що мають або можуть мати 
наслідки для безпеки пацієнтів, інспекція у галузі охорони здоров’я має право 
встановити випробувальний термін у три роки або позбавити ліцензії осіб, що 
практикують у сфері охорони здоров’я [2].  

Таким чином, на сьогодні систему охорони здоров’я у Швеції визнають 
однією із самих досконалих, і не в останню чергу через наявність ефективного 
механізму компенсації шкоди, завданої пацієнту при медичному обслуговуванні. 
Завдяки шведській моделі «страхування без вини» у судах Швеції відсутні 
позови пацієнтів, предметом яких є компенсація шкоди здоров’ю пацієнта. 

У Великобританії прецедентне право виробило підхід, за якого пацієнт, 
що доведе вину лікаря або медичного закладу у завданні шкоди життю чи 
здоров’ю, може отримати у суді значні суми компенсації. При цьому розвиненим 
є інститут відшкодування шкоди спричиненої не лише лікарською недбалістю 
при обранні тактики лікування, а і невірною діагностикою. Суми компенсацій 
можуть досягати 10 млн доларів і включають у себе не лише реально понесені 
збитки, а також майбутні витрати пацієнта на лікування та втрату можливого 
доходу (заробітну плату, пенсію). 

Так, у рішенні Високого суду Англії і Уельсу по справі “XYZ -and - 
Portsmouth hospitals NHS trust” (2011 рік) суд встановив, що батько позивача 
протягом декількох років страждав нирковою недостатністю. Позивач прагнув 
допомогти своєму батькові, для чого став донором нирки. Операція була 
проведена недбало, що визнав відповідач. Внаслідок недбалості відповідача у 
позивача виникла незворотна недостатність лівої нирки. Фактично, йому ні в 
якому разі не слід було робити операцію через серйозні ризики, окрім того під 
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обирає принципи, на яких будує систему взаємовідносин лікувальних закладів з 
пацієнтами та їх близькими особами. Сьогодні найбільш досконалою визнають 
систему охорони здоров’я у Швеції, де в тому числі існує унікальна система 
обов’язкового страхування відповідальності медичних працівників. Окрім того, 
однією з європейських держав, де на високому рівні захищають право пацієнта на 
компенсацію шкоди, завданої при медичному обслуговуванні, є Великобританія. 
Саме тому предметом нашого дослідження ми обрали законодавство Швеції, що 
регулює питання компенсації шкоди, завданої пацієнту при медичному 
обслуговуванні, а також судову практику Великобританії, що розкриває механізм 
відшкодування такої шкоди.  

У Швеції діє значна кількість нормативно-правових актів, що регулюють 
взаємовідносини між лікувальним закладом і пацієнтом, зокрема, 
найважливішими з них є:  Закон Швеції «Про медичні послуги» («Про охорону 
здоров’я») (1982: 763), Закон Швеції «Про стоматалогію»,  Закон Швеції «Про 
пацієнта», Закон Швеції «Про персональні дані пацієнта», Закон Швеції «Про 
безпеку пацієнта» (2010:659), Закон Швеції «Про шкоду, завдану пацієнту» 
(1996:799). Таким чином, ми бачимо, що правовий статус пацієнта у Швеції 
детально врегульований спеціальними нормативно-правовими актами, на відміну 
від України, де специфіка відповідальності лікувальних закладів за шкоду, 
завдану пацієнтам, залишається поза увагою законодавця. При цьому Швеція є 
однією із держав, яка на законодавчому рівні визнала “ризики” медичної 
діяльності і ввела принцип відповідальності лікувального закладу перед пацієнтом 
навіть за відсутності прямої вини у завданні шкоди. Політика Швеції у сфері 
охорони здоров’я базується на введенні обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності для суб’єктів, що надають медичні послуги. Так, не 
зважаючи на те, що компенсація за шкоду, завдану пацієнту, у більшості держав 
регулюється деліктним правом Швеція обрала іншу модель, яка в подальшому 
була певною мірою запозичена Францією і в дещо іншій формі Новою Зеландією. 
Це так зване “страхування відповідальності без вини”.  

Ці питання регулюються Законом Швеції «Про шкоду, завдану пацієнту», 
що містить положення про право пацієнта на компенсацію і обов’язок медичних 
працівників застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед 
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компенсації (близько 90 % суб’єктів надання медичної допомоги мають 
страховку у страховій компанії Löf – «Взаємне страхування»). Після подання 
пацієнтом заявки у страховій компанії проводиться перевірка поданих 
документів, у випадку необхідності за згодою пацієнта страховою компанією 
витребовується медична документація від суб’єкта надання медичної допомоги 
та проводяться консультації зі спеціалістами. 

Таким чином, у Швеції розроблений ефективний механізм відшкодування 
шкоди завданої пацієнту (вихід з ладу медичного обладнання, нещасний випадок 
під час обстеження, догляду, лікування або транспортування пацієнта, пожежа 
чи інше пошкодження обладнання) та лікарські помилки (встановлення 
невірного діагнозу; інфікування під час проведення медичного огляду, лікуванні 
або подібних заходах, обрання менш ефективного способу лікування).  

Така система компенсації шкоди, завданої пацієнту, піддається критиці з 
тієї позиції, що відсутність особистої відповідальності лікаря за помилки 
призводить до їх збільшення. Однак шведський законодавець врегулював це 
питання наступним чином: у законі Швеції «Про безпеку пацієнта» (2010:659) 
вказано, що у випадку виявлення некомпетентних дій спеціалістів у галузі 
охорони здоров’я або умисного чи необережного порушення положень 
законодавства при медичному обслуговуванні, що мають або можуть мати 
наслідки для безпеки пацієнтів, інспекція у галузі охорони здоров’я має право 
встановити випробувальний термін у три роки або позбавити ліцензії осіб, що 
практикують у сфері охорони здоров’я [2].  

Таким чином, на сьогодні систему охорони здоров’я у Швеції визнають 
однією із самих досконалих, і не в останню чергу через наявність ефективного 
механізму компенсації шкоди, завданої пацієнту при медичному обслуговуванні. 
Завдяки шведській моделі «страхування без вини» у судах Швеції відсутні 
позови пацієнтів, предметом яких є компенсація шкоди здоров’ю пацієнта. 
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час операції були допущені серйозні помилки. Життя заявника вдалося 
врятувати тільки після тривалої операції, у ході якої у нього виникли додаткові 
ускладнення: інфаркт міокарда; тромбоз. Діагноз позивача – ниркова 
недостатність [3].  

У цій справі позивач та відповідач домовилися про розмір компенсації, 
що складалася з:  

 
Стаття відшкодування Розмір Обгрунтування 

Шкода за біль та страждання 168 000 фунтів 
стерлінгів 

Пункт 16 рішення 

Минулі збитки з урахуванням відсотків 287 500 фунтів 
стерлінгів 

Пункты 15 и 17 
рішення 

Майбутні збитки (окрім доходів і 
медичних витрат) 

432 500 фунтів 
стерлінгів 

Пункт 18 рішення 

Медичні витрати на лікування 167 757 фунтів 
стерлінгів 

Пункты 41 и 259 
рішення 

Втрата заробітку до 65 років (позивачу 
на момент позову було 39 років) 

4 580 869 фунтів 
стерлінгів 

Пункт 260 (а) - (к) 
рішення 

Втрата заробітку після 65 років 68 891 фунт 
стерлінгів 

Пункт 260 (к) 
рішення 

Збиток від продажу бізнесу £ 1,199 237 Пункт 262 рішення 

Загальна сума компенсації 6 740 646 фунтів 
стерлінгів  

 
Під час розгляду цієї справи суд Англії та Уельсу застосував принцип 

«втрачених років», який передбачає наступне: у випадку, коли через недбалість 
відповідача скорочується тривалість життя позивача, останній має право на 
відшкодування зарплати і пенсії, яку він міг би отримувати зазвичай. 

Вказаний принцип широко використовується судами Великобританії у 
спорах пов’язаних із відшкодуванням шкоди пацієнтам, при цьому подекуди він 
тлумачиться судами розширено. 

Так, у 2019 році суд Ірландії виніс рішення по справі, де позивачем 
виступало подружжя. Суд встановив, що дружині було невчасно виставлено 
діагноз рак матки, внаслідок чого вона втратила можливість мати дітей. 

Визначаючи розмір відшкодування за принципом “втрачених років”, суд 
вказав: “Мені відомо, що принцип “втрачених років” піддавався критиці з ряду 
причин. Не приймаючи рішення про загальні умови застосування принципу 
“втрачених років” я вважаю, що цей принцип має застосовуватися тоді, коли в 
іншому випадку відбудеться значна несправедливість. Якщо позивач за певних 

обставин може отримати компенсацію за втрату заробітку через його “втрачені 
роки”, то вірно і справедливо, що він також має право на компенсацію за шкоду, 
спричинену втраченими роками, впродовж яких вони не зможуть піклуватися 
про їх дітей”. 

Загалом у цій справі чоловіку було присуджено компенсацію у сумі 
757 508 євро, а дружині 1 405 000 євро [4]. 

Таким чином, ми бачимо на прикладі таких європейських держав як 
Швеція та Великобританія, що інститут компенсації шкоди здоров’ю пацієнта 
забезпечує максимальний захист пацієнта від недбалості та помилок медичних 
працівників. При цьому ми бачимо дві діаметрально протилежні системи. Так, 
Швеція пішла шляхом, коли страхування дозволяє відшкодовувати пацієнту 
шкоду навіть за умови відсутності прямого причинно-наслідкового зв’язку між 
діями медичного працівника та шкодою, а Великобританія обрала модель 
судового захисту прав пацієнта, за якої у випадку доведення вини медичних 
працівників пацієнту присуджується максимально можливий розмір компенсації.  

 
Література: 

1. Patientskadelag (1996:799) [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientskadelag-1996799_sfs-1996-799 (last access: 15.10.2020). 
– Title from the screen. 

2. Patientsäkerhetslagen (2010:659) [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 (last access: 
15.10.2020). – Title from the screen. 

3. XYZ -and - Portsmouth hospitals NHS trust. Case No: HQ08X04967 
14/02/2011 [Electronic resource]. – Way of access : 
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/243.html (last access: 15.10.2020). – 
Title from the screen. 

4. Ruth Morrissey and Paul Morrissey and Health Service Executive, Quest 
Diagnostic Incorporated and Medlab Pathology Limited. 2018. No. 4309 P. [Electronic 
resource]. – Way of access : https://www.courts.ie/acc/alfresco/690b08d3-ab3c-470a-
ae61-b3a9802c5093/2019_IEHC_268_1.pdf/pdf (last access: 15.10.2020). – Title from 
the screen. 
 

Моісеєнко Юрій Миколайович,  
кандидат юридичних наук, 

докторант кафедри цивільного права № 2 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ  

«ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА» 
 

Категорія «економічна свобода» має яскраво виражене економічне 
забарвлення не лише за номінативними ознаками, проте також і за своїм змістом. 
Зародившись у лоні економічної науки, досить тривалий час вона розглядалась у 

182



час операції були допущені серйозні помилки. Життя заявника вдалося 
врятувати тільки після тривалої операції, у ході якої у нього виникли додаткові 
ускладнення: інфаркт міокарда; тромбоз. Діагноз позивача – ниркова 
недостатність [3].  

У цій справі позивач та відповідач домовилися про розмір компенсації, 
що складалася з:  

 
Стаття відшкодування Розмір Обгрунтування 

Шкода за біль та страждання 168 000 фунтів 
стерлінгів 

Пункт 16 рішення 

Минулі збитки з урахуванням відсотків 287 500 фунтів 
стерлінгів 

Пункты 15 и 17 
рішення 

Майбутні збитки (окрім доходів і 
медичних витрат) 

432 500 фунтів 
стерлінгів 

Пункт 18 рішення 

Медичні витрати на лікування 167 757 фунтів 
стерлінгів 

Пункты 41 и 259 
рішення 

Втрата заробітку до 65 років (позивачу 
на момент позову було 39 років) 

4 580 869 фунтів 
стерлінгів 

Пункт 260 (а) - (к) 
рішення 

Втрата заробітку після 65 років 68 891 фунт 
стерлінгів 

Пункт 260 (к) 
рішення 

Збиток від продажу бізнесу £ 1,199 237 Пункт 262 рішення 

Загальна сума компенсації 6 740 646 фунтів 
стерлінгів  

 
Під час розгляду цієї справи суд Англії та Уельсу застосував принцип 

«втрачених років», який передбачає наступне: у випадку, коли через недбалість 
відповідача скорочується тривалість життя позивача, останній має право на 
відшкодування зарплати і пенсії, яку він міг би отримувати зазвичай. 

Вказаний принцип широко використовується судами Великобританії у 
спорах пов’язаних із відшкодуванням шкоди пацієнтам, при цьому подекуди він 
тлумачиться судами розширено. 

Так, у 2019 році суд Ірландії виніс рішення по справі, де позивачем 
виступало подружжя. Суд встановив, що дружині було невчасно виставлено 
діагноз рак матки, внаслідок чого вона втратила можливість мати дітей. 

Визначаючи розмір відшкодування за принципом “втрачених років”, суд 
вказав: “Мені відомо, що принцип “втрачених років” піддавався критиці з ряду 
причин. Не приймаючи рішення про загальні умови застосування принципу 
“втрачених років” я вважаю, що цей принцип має застосовуватися тоді, коли в 
іншому випадку відбудеться значна несправедливість. Якщо позивач за певних 

обставин може отримати компенсацію за втрату заробітку через його “втрачені 
роки”, то вірно і справедливо, що він також має право на компенсацію за шкоду, 
спричинену втраченими роками, впродовж яких вони не зможуть піклуватися 
про їх дітей”. 

Загалом у цій справі чоловіку було присуджено компенсацію у сумі 
757 508 євро, а дружині 1 405 000 євро [4]. 

Таким чином, ми бачимо на прикладі таких європейських держав як 
Швеція та Великобританія, що інститут компенсації шкоди здоров’ю пацієнта 
забезпечує максимальний захист пацієнта від недбалості та помилок медичних 
працівників. При цьому ми бачимо дві діаметрально протилежні системи. Так, 
Швеція пішла шляхом, коли страхування дозволяє відшкодовувати пацієнту 
шкоду навіть за умови відсутності прямого причинно-наслідкового зв’язку між 
діями медичного працівника та шкодою, а Великобританія обрала модель 
судового захисту прав пацієнта, за якої у випадку доведення вини медичних 
працівників пацієнту присуджується максимально можливий розмір компенсації.  

 
Література: 

1. Patientskadelag (1996:799) [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientskadelag-1996799_sfs-1996-799 (last access: 15.10.2020). 
– Title from the screen. 

2. Patientsäkerhetslagen (2010:659) [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 (last access: 
15.10.2020). – Title from the screen. 

3. XYZ -and - Portsmouth hospitals NHS trust. Case No: HQ08X04967 
14/02/2011 [Electronic resource]. – Way of access : 
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/243.html (last access: 15.10.2020). – 
Title from the screen. 

4. Ruth Morrissey and Paul Morrissey and Health Service Executive, Quest 
Diagnostic Incorporated and Medlab Pathology Limited. 2018. No. 4309 P. [Electronic 
resource]. – Way of access : https://www.courts.ie/acc/alfresco/690b08d3-ab3c-470a-
ae61-b3a9802c5093/2019_IEHC_268_1.pdf/pdf (last access: 15.10.2020). – Title from 
the screen. 
 

Моісеєнко Юрій Миколайович,  
кандидат юридичних наук, 

докторант кафедри цивільного права № 2 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ  

«ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА» 
 

Категорія «економічна свобода» має яскраво виражене економічне 
забарвлення не лише за номінативними ознаками, проте також і за своїм змістом. 
Зародившись у лоні економічної науки, досить тривалий час вона розглядалась у 

183



суто економічному контексті, що, водночас передбачав лише фрагментарне 
звернення до юридичних проблем пов’язаних з нею.  

Однак, активний розвиток права і механізму правового регулювання 
суспільних відносин обумовлює необхідність її осмислення у правовому ключі. 
Тим більше, що за актуального рівня впливу права на суспільні відносини, умови 
здійснення економічної діяльності, форми такої діяльності і її механізм 
визначаються нормативними положеннями, що демонструє міцний зв’язок 
економічної свободи і права. 

В рамках науки економіки економічна свобода визначається в тому числі 
через відсутність урядового втручання або перешкоджання виробництву, 
розподілу і споживанню товарів і послуг, за винятком необхідного захисту і 
підтримки такої свободи [1, с. 706]. Іншими словами, в рамках економічної 
науки вона розглядається як самостійний і в певній мірі базовий феномен. Це 
певний базовий стан економічних відносин по відношенню до якого держава є 
факультативним елементом, який може звужувати таку свободу. При цьому сама 
ж свобода не є результатом діяльності держави. 

В контексті позитивістської концепції права це означає, що воно, виходячи 
від держави, може виступати способом упорядкування свободи або ж її 
обмеження, однак економічна свобода має первинний характер по відношенню 
до права. 

В сучасних наукових джерелах економічна свобода розглядається у 
широкому та у вузькому розуміннях. У широкому розуміння вона являє собою 
свободу професійного, споживчого, майнового, фінансового вибору [2, с. 23]. В 
такому сенсі економічна свобода характерна не лише для суб’єктів 
підприємницької діяльності, проте для будь-якої особи, зокрема фізичної або 
юридичної. У вузькому розумінні економічною свободою володіє суб'єкт, що 
здійснює підприємницьку діяльність, це свобода підприємницької діяльності [2, 
с. 23] або як її ще називають – «свобода економічної діяльності» [3, с. 84]. 

В цій роботі предметом аналізу виступає цивільно-правовий аспект 
економічної свободи у широкому розумінні. 

Аналітичний центр державної політики The Heritage Foundation та Інститут 
Фрейзера, які щорічно складають звіти про рівень економічної свободи у країнах 
світу і формують індекси такої свободи визначають, що економічна свобода має 
місце, якщо економічна діяльність координується особистим вибором, 
добровільним обміном, відкритими ринками, а також чітко визначеними та 
дотриманими правами власності. Люди є економічно вільними, коли вони мають 
право обирати самі для себе, а також брати участь у добровільних транзакціях, 
якщо це не завдає шкоди будь-якій людині або майну інших осіб [4, с. 1]. 

Водночас, незважаючи на те, що економісти в цілому схильні відводити 
державі як регулятору економічних відносин та праву як засобу їх регулювання 
другорядну роль, навіть найбільш радикальні в цьому сенсі наукові підходи до 
визначення сутності економічної свободи не здатні оминути роль права у її 
забезпеченні. Наприклад, К. Бйорнсков та Н. Фос зазначають про те, що 
економісти переважно розглядають економічну свободу як складну конструкцію, 
яка включає певні компоненти, що в кінцевому рахунку зводяться до безпеки та 

обсягу права власності, проте включають, наприклад, свободу накопичувати, 
змінювати роботу, укладати договори тощо [5, с. 312]. В такому підході 
привертає увагу компонент безпеки права власності. В межах концепції свободи 
можна стверджувати про самозахист права власності як спосіб забезпечення її 
безпеки, а тому і виключну свободу учасників економічного обороту, а можна – 
про юрисдикційний захист, який здійснюється, зокрема державою. 

Як ми зазначали раніше, рівень економічної свободи визначається в тому 
числі через відсутність урядового втручання або перешкоджання виробництву [1, 
с. 706]. З цього приводу в літературі зазначається про те, що у ринково 
орієнтованій економіці, саме соціальні норми, а не закони держави мають 
пріоритет. Такий пріоритет пов'язується з тим, що соціальні норми відображають 
історію, культуру, а також досвід поколінь у питанні того як жити один з одним. У 
демократичних суспільствах політична система відображає соціальні норми, хоча 
навіть при демократії існують ризики обмеження економічної свободи [6, с. 123]. 

В контексті зазначеного вище слід погодитись з тим, що у забезпеченні 
економічної свободи право виступає в певній мірі факультативним фактором по 
відношенню до неї, засобом впливу на таку свободу. Однак, при цьому його 
значення не слід недооцінювати. Зв’язок права та економічної свободи в цьому 
сенсі є набагато міцнішим, ніж може здаватись. Це визначається такими 
формами впливу права на економічну свободу. 

1. Забезпечення. Будучи заснованими на юридичній рівності, майновій 
самостійності та вільному волевиявленню їх учасників майнові цивільні 
відносин є економічними відносинами, заснованими на економічній свободі. У 
зв’язку з цим через вплив права на цивільні відносини простежується вплив 
права на економічну свободу. 

В контексті цього необхідно зважати на декілька обставин. 
1) Як відомо, метою підприємництва є максимізація прибутку та зростання 

капіталізації бізнесу [2, с. 24]. Звідси слідує те, що в умовах попиту підприємець 
намагається одержати від споживача найбільші прибутки. В такому разі право 
може виступати засобом балансування інтересів підприємця та споживача. За 
допомогою правових норм держава обмежує монополістичні зловживання 
підприємця або надає дотації споживачу, виконуючи соціальну функцію. 

2) В умовах конкуренції максимізація прибутку можлива шляхом 
одержання переваги над конкурентом. Така перевага може бути одержана у 
економічний спосіб, тобто за допомогою підвищення конкурентоспроможності 
продукції, або у незаконний спосіб, зокрема шляхом агресії. Хижий намір 
одержання прибутку може виступати мотивом відбирання або знищення 
власності конкурента як учасника процесу його перерозподілу. Право в такому 
разі захищає права підприємця від «хижого» конкурента. 

2. Стимулювання. Прийнято вважати, що цивільні відносини виникають 
раніше за цивільне право. Спочатку це були приватні відносини, що фактично 
склались у суспільстві, і лише потім на них було поширено право. В результаті 
такого поширення суспільні відносини набувають характеру цивільних 
правовідносин. Однак з цим можна погодитись лише частково. 
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суто економічному контексті, що, водночас передбачав лише фрагментарне 
звернення до юридичних проблем пов’язаних з нею.  

Однак, активний розвиток права і механізму правового регулювання 
суспільних відносин обумовлює необхідність її осмислення у правовому ключі. 
Тим більше, що за актуального рівня впливу права на суспільні відносини, умови 
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економічної свободи і права. 
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від держави, може виступати способом упорядкування свободи або ж її 
обмеження, однак економічна свобода має первинний характер по відношенню 
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В сучасних наукових джерелах економічна свобода розглядається у 
широкому та у вузькому розуміннях. У широкому розуміння вона являє собою 
свободу професійного, споживчого, майнового, фінансового вибору [2, с. 23]. В 
такому сенсі економічна свобода характерна не лише для суб’єктів 
підприємницької діяльності, проте для будь-якої особи, зокрема фізичної або 
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В цій роботі предметом аналізу виступає цивільно-правовий аспект 
економічної свободи у широкому розумінні. 

Аналітичний центр державної політики The Heritage Foundation та Інститут 
Фрейзера, які щорічно складають звіти про рівень економічної свободи у країнах 
світу і формують індекси такої свободи визначають, що економічна свобода має 
місце, якщо економічна діяльність координується особистим вибором, 
добровільним обміном, відкритими ринками, а також чітко визначеними та 
дотриманими правами власності. Люди є економічно вільними, коли вони мають 
право обирати самі для себе, а також брати участь у добровільних транзакціях, 
якщо це не завдає шкоди будь-якій людині або майну інших осіб [4, с. 1]. 

Водночас, незважаючи на те, що економісти в цілому схильні відводити 
державі як регулятору економічних відносин та праву як засобу їх регулювання 
другорядну роль, навіть найбільш радикальні в цьому сенсі наукові підходи до 
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забезпеченні. Наприклад, К. Бйорнсков та Н. Фос зазначають про те, що 
економісти переважно розглядають економічну свободу як складну конструкцію, 
яка включає певні компоненти, що в кінцевому рахунку зводяться до безпеки та 

обсягу права власності, проте включають, наприклад, свободу накопичувати, 
змінювати роботу, укладати договори тощо [5, с. 312]. В такому підході 
привертає увагу компонент безпеки права власності. В межах концепції свободи 
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історію, культуру, а також досвід поколінь у питанні того як жити один з одним. У 
демократичних суспільствах політична система відображає соціальні норми, хоча 
навіть при демократії існують ризики обмеження економічної свободи [6, с. 123]. 

В контексті зазначеного вище слід погодитись з тим, що у забезпеченні 
економічної свободи право виступає в певній мірі факультативним фактором по 
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значення не слід недооцінювати. Зв’язок права та економічної свободи в цьому 
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У сфері цивільно-правового регулювання простежується і зворотний зв'язок, 
зокрема коли закон стимулює розвиток правовідносин. В якості прикладу можна 
навести прийняття в Україні Закону «Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», який розширив можливості  співвласників 
багатоквартирного будинку самостійно здійснювати свої права. Закони про 
приватизацію слугують засобом перерозподілу національних багатств і 
стимулюють розвиток окремих сфер виробництва. 

В аспекті викладеного вище, необхідно констатувати, що, зародившись у сфері 
економічної науки і розглядаючись у зв’язку з цим переважно в якості економічної 
категорії, економічна свобода не втрачає свого правового значення. Більше того, у 
зв’язку з тим, що така свобода реалізовується у відносинах з іншими особами 
стосовно виробництва та обігу певних благ або ж власною поведінкою особи, 
зокрема з виробництва чи споживання економічних благ, що в обох випадках 
ґрунтується на вільному волевиявленні, вона має міцний зв'язок з цивільними 
відносинами і цивільним правом як інструментом їх правового регулювання. 

В такому розумінні цивільні відносини, зокрема майнові, є формою 
реалізації економічної свободи, а право – засобом надання такій формі правового 
характеру. Використовуючи засоби правового регулювання (дозволи, заборони 
та позитивні зобов’язування) суб'єкт нормотворення визначає межі правової 
свободи, встановлює форми її здійснення і в кінцевому рахунку здійснює її 
забезпечення. 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
Договір купівлі-продажу є найбільш універсальною формою товарно-

грошового обміну. У зв’язку з цим для більшості громадян, які мають намір 
стати власниками житла, саме відносини купівлі-продажу становлять їх інтерес. 

 Купівля-продаж жилих приміщень обумовлена рядом особливостей. По-
перше, цей договір опосередковує відчуження об’єкту нерухомості в житловій 
сфері. По-друге, жилі приміщення, як правило мають достатньо високу вартість. 
По-третє, всі вони є речами, що визначені індивідуальними ознаками, та в 
зв’язку з цим є незамінними. По-четверте, жилі приміщення відрізняються 
особливим соціальним призначенням. Таким чином відношення купівлі-продажу 
житла вимагають чіткої правової регламентації з обов’язковим захистом 
інтересів як продавця, так й покупця. 
 В цивільному кодексі не має окремих правових норм, що регулюють 
купівлю-продаж жилих приміщень. На ці відносини поширюються норми 
параграфа 1»Загальні положення про купівлю-продаж» гл. 54 "Купівля-продаж" 
ЦК.  
 Якщо виходити із загального визначення договору, що міститься в ст. 655 
ЦК, поняття договору купівлі-продажу житла може бути сформульовано таким 
чином. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або 
зобов’язується передати жиле приміщення у власність другій стороні 
(покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти жиле приміщення 
і сплатити за нього певну грошову суму. 
 За своєю юридичною природою договір купівлі-продажу житла є 
двохсторонньовзаємним та оплатним. Крім того, виходячи із загального 
визначення договору купівлі-продажу, він може бути як реальним, так і 
консенсуальним. Проте згідно ст. 657 ЦК, договір купівлі-продажу жилого 
будинку, квартири, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному 
посвідченню. Договір, якій підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з 
моменту його посвідчення (ч. 3 ст. 640 ЦК). Положення ст. 657 та ч. 3 ст.640 ЦК 
мають імперативний характер та не можуть бути змінені за згодою сторін. Отже 
для укладення договору купівлі-продажу житла необхідно досягти згоди між 
сторонами та цю згоду треба закріпити у письмовій формі та нотаріально 
посвідчити. Будь-яких додаткових дій у вигляді передання жилого приміщення 
для укладення цього договору не передбачається. Таким чином можливо зробити 
висновок, що договір купівлі-продажу житла є виключно консенсуальним. У 
зв’язку з цим визначення договору купівлі-продажу житла не може базуватися на 
загальному визначенні договору купівлі-продажу, що міститься в ст. 655 ЦК. 
Поняття договору купівлі-продажу житла пропонується таке: за договором 
купівлі-продажу житла одна сторона (продавець) зобов’язується передати 
житлове приміщення у власність другій стороні (покупцеві), а покупець 
зобов’язується прийняти житлове приміщення і сплатити за нього певну 
грошову суму. 
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У сфері цивільно-правового регулювання простежується і зворотний зв'язок, 
зокрема коли закон стимулює розвиток правовідносин. В якості прикладу можна 
навести прийняття в Україні Закону «Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», який розширив можливості  співвласників 
багатоквартирного будинку самостійно здійснювати свої права. Закони про 
приватизацію слугують засобом перерозподілу національних багатств і 
стимулюють розвиток окремих сфер виробництва. 

В аспекті викладеного вище, необхідно констатувати, що, зародившись у сфері 
економічної науки і розглядаючись у зв’язку з цим переважно в якості економічної 
категорії, економічна свобода не втрачає свого правового значення. Більше того, у 
зв’язку з тим, що така свобода реалізовується у відносинах з іншими особами 
стосовно виробництва та обігу певних благ або ж власною поведінкою особи, 
зокрема з виробництва чи споживання економічних благ, що в обох випадках 
ґрунтується на вільному волевиявленні, вона має міцний зв'язок з цивільними 
відносинами і цивільним правом як інструментом їх правового регулювання. 

В такому розумінні цивільні відносини, зокрема майнові, є формою 
реалізації економічної свободи, а право – засобом надання такій формі правового 
характеру. Використовуючи засоби правового регулювання (дозволи, заборони 
та позитивні зобов’язування) суб'єкт нормотворення визначає межі правової 
свободи, встановлює форми її здійснення і в кінцевому рахунку здійснює її 
забезпечення. 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
Договір купівлі-продажу є найбільш універсальною формою товарно-

грошового обміну. У зв’язку з цим для більшості громадян, які мають намір 
стати власниками житла, саме відносини купівлі-продажу становлять їх інтерес. 

 Купівля-продаж жилих приміщень обумовлена рядом особливостей. По-
перше, цей договір опосередковує відчуження об’єкту нерухомості в житловій 
сфері. По-друге, жилі приміщення, як правило мають достатньо високу вартість. 
По-третє, всі вони є речами, що визначені індивідуальними ознаками, та в 
зв’язку з цим є незамінними. По-четверте, жилі приміщення відрізняються 
особливим соціальним призначенням. Таким чином відношення купівлі-продажу 
житла вимагають чіткої правової регламентації з обов’язковим захистом 
інтересів як продавця, так й покупця. 
 В цивільному кодексі не має окремих правових норм, що регулюють 
купівлю-продаж жилих приміщень. На ці відносини поширюються норми 
параграфа 1»Загальні положення про купівлю-продаж» гл. 54 "Купівля-продаж" 
ЦК.  
 Якщо виходити із загального визначення договору, що міститься в ст. 655 
ЦК, поняття договору купівлі-продажу житла може бути сформульовано таким 
чином. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або 
зобов’язується передати жиле приміщення у власність другій стороні 
(покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти жиле приміщення 
і сплатити за нього певну грошову суму. 
 За своєю юридичною природою договір купівлі-продажу житла є 
двохсторонньовзаємним та оплатним. Крім того, виходячи із загального 
визначення договору купівлі-продажу, він може бути як реальним, так і 
консенсуальним. Проте згідно ст. 657 ЦК, договір купівлі-продажу жилого 
будинку, квартири, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному 
посвідченню. Договір, якій підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з 
моменту його посвідчення (ч. 3 ст. 640 ЦК). Положення ст. 657 та ч. 3 ст.640 ЦК 
мають імперативний характер та не можуть бути змінені за згодою сторін. Отже 
для укладення договору купівлі-продажу житла необхідно досягти згоди між 
сторонами та цю згоду треба закріпити у письмовій формі та нотаріально 
посвідчити. Будь-яких додаткових дій у вигляді передання жилого приміщення 
для укладення цього договору не передбачається. Таким чином можливо зробити 
висновок, що договір купівлі-продажу житла є виключно консенсуальним. У 
зв’язку з цим визначення договору купівлі-продажу житла не може базуватися на 
загальному визначенні договору купівлі-продажу, що міститься в ст. 655 ЦК. 
Поняття договору купівлі-продажу житла пропонується таке: за договором 
купівлі-продажу житла одна сторона (продавець) зобов’язується передати 
житлове приміщення у власність другій стороні (покупцеві), а покупець 
зобов’язується прийняти житлове приміщення і сплатити за нього певну 
грошову суму. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕУСТОЙКИ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
На теперішній час питання стягнення неустойки при порушенні грошового 

зобов'язання залишаються достатньо дискусійними в цивільно-правовій науці та 
не мають усталеного вирішення в судовій практиці. Мова йде про можливість 
стягнення з несправного боржника передбачених договором пені та штрафу 
одночасно. Дивно, що наразі Велика палата Верховного суду ще не висловила 
своєї думки щодо цієї застарілої проблеми застосування цивільного 
законодавства, і судам доводиться обирати між двома полярними і в той же час 
«популярними» позиціями касаційних судів, які вже кілька років відтворюються 
в рішеннях. Спрощено ці позиції можна звести до того, що одночасне стягнення 
пені та штрафу за порушення грошового зобов’язання є 1) неможливим, 2) 
можливим. 

Оглянемо коротко практику касаційних судів щодо мотивації кожної з цих 
позицій. 

Неможливість одночасного застосування пені та штрафу до порушника 
грошового зобов’язання, за деякими варіаціями в конкретних постановах 
касаційної інстанції (як правило, це КЦС) зводиться до використання наступних 
аргументів.  

Першим з них є звернення до ст. 61 Конституції України, згідно якої ніхто 
не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за 
одне й те саме правопорушення.  

Розберемося детальніше. Неустойкою (штрафом, пенею), відповідно до 
положень статті 549 ЦК, що міститься у Главі 49 ЦК «Забезпечення виконання 
зобов’язання», є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати 
кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Специфікою неустойки є 
те, що вона існує в двох іпостасях. Перш за все, неустойка є одним з видів 
забезпечення виконання зобов’язання, функцією якої є стимулюючий вплив на 
боржника з метою сприяння належному виконанню ним зобов'язання. Однак 
таку функцію неустойка виконує рівно до моменту порушення зобов’язання 
боржником. Після ж цього неустойка перевтілюється в санкційний наслідок 
такого порушення [1, ст. 611], на різновид цивільно-правової відповідальності. 
Оскільки ж і пеня, і штраф є формами неустойки, їх одночасне застосування є 
стягненням неустойки двічі, тобто подвійним притягненням до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Таким чином, 
констатують суди, одночасне застосування пені та штрафу за одне й те саме 
порушення — прострочення виконання грошових зобов’язань свідчить про 
недотримання імперативних положень, закріплених у статті 61 Конституції 
України, щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і 
те саме порушення. Дана позиція з різними варіаціями висловлена зокрема, в 
рішеннях суду касаційної інстанції у справах № 505/3492/15-ц [4, с. 5], № 
1521/5041/12-ц [5, с. 6], № 585/1370/17-ц [6, с. 6] та ішних. 

Другим аргументом на користь заборони одночасного стягнення пені та 
штрафу з несправного боржника у грошовому зобов’язанні касаційні суди 
зазначають порушення принципів справедливості та розумності [1, п. 6 ст. 3]. Це, 
зокрема, можна відстежити в Постанові КЦС у справі № 664/2784/15-ц [3,  
с. 7]. 

Позиція про можливість одночасного стягнення базується на тому, що 
чинне законодавство не встановлює для учасників договірних відносин заборони 
передбачати в договорі можливість одночасного стягнення пені та штрафу, що 
узгоджується зі свободою договору, передбаченою статтею 627 ЦК. За таких 
обставин одночасне стягнення з учасника договору, який порушив зобов’язання, 
штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі 
статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, тобто не є 
окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного 
виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій. 

Наведена правова позиція викладена, зокрема, у Постановах Верховного 
Суду (як правило, це КГС) у справах № 911/2813/17, № 911/1351/17, № 
922/1720/17,  № 911/1351/17. 

Справедливим буде зазначити, що обидва підходи в межах наявних доводів 
не позбавлені низки недоліків.  

Аргументація рішень, які слідують в руслі позиції про можливість 
одночасного застосування пені та штрафу до порушника містить внутрішнє 
протиріччя, яке по суті цю аргументацію спростовує. Твердження, що пеня та 
штраф є формами неустойки, тобто не є окремими та самостійними видами 
юридичної відповідальності, по суті означає, що мова йде про один вид 
юридичної відповідальності, притягнення до якого за одне й те саме порушення 
(прострочення виконання грошового зобов’язання) і є неприпустимим за ст. 61 
Конституції України. 

Слабкими сторонами рішень щодо заборони одночасного застосування 
передбачених договором пені та штрафу до порушника грошового зобов’язання 
є те, що вони не враховують знаходження ст. 61 Конституції України в Роздіді ІІ 
«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», що викликає обґрунтовані 
сумніви щодо можливості застосування вказаної норми до відносин за участю 
юридичних осіб. Крім того, як вже неодноразово зазначалося вченими-
цивілістами , забороняючи одночасне стягнення штрафу і пені, суди в рішеннях 
уникають визначеності, а яку з форм неустойки, як виду відповідальності, слід 
застосувати до несправного боржника. Спроби встановлення судовою 
практикою єдиного підходу, що в кожному окремому випадку слід керуватися 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕУСТОЙКИ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
На теперішній час питання стягнення неустойки при порушенні грошового 

зобов'язання залишаються достатньо дискусійними в цивільно-правовій науці та 
не мають усталеного вирішення в судовій практиці. Мова йде про можливість 
стягнення з несправного боржника передбачених договором пені та штрафу 
одночасно. Дивно, що наразі Велика палата Верховного суду ще не висловила 
своєї думки щодо цієї застарілої проблеми застосування цивільного 
законодавства, і судам доводиться обирати між двома полярними і в той же час 
«популярними» позиціями касаційних судів, які вже кілька років відтворюються 
в рішеннях. Спрощено ці позиції можна звести до того, що одночасне стягнення 
пені та штрафу за порушення грошового зобов’язання є 1) неможливим, 2) 
можливим. 

Оглянемо коротко практику касаційних судів щодо мотивації кожної з цих 
позицій. 

Неможливість одночасного застосування пені та штрафу до порушника 
грошового зобов’язання, за деякими варіаціями в конкретних постановах 
касаційної інстанції (як правило, це КЦС) зводиться до використання наступних 
аргументів.  

Першим з них є звернення до ст. 61 Конституції України, згідно якої ніхто 
не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за 
одне й те саме правопорушення.  

Розберемося детальніше. Неустойкою (штрафом, пенею), відповідно до 
положень статті 549 ЦК, що міститься у Главі 49 ЦК «Забезпечення виконання 
зобов’язання», є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати 
кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Специфікою неустойки є 
те, що вона існує в двох іпостасях. Перш за все, неустойка є одним з видів 
забезпечення виконання зобов’язання, функцією якої є стимулюючий вплив на 
боржника з метою сприяння належному виконанню ним зобов'язання. Однак 
таку функцію неустойка виконує рівно до моменту порушення зобов’язання 
боржником. Після ж цього неустойка перевтілюється в санкційний наслідок 
такого порушення [1, ст. 611], на різновид цивільно-правової відповідальності. 
Оскільки ж і пеня, і штраф є формами неустойки, їх одночасне застосування є 
стягненням неустойки двічі, тобто подвійним притягненням до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Таким чином, 
констатують суди, одночасне застосування пені та штрафу за одне й те саме 
порушення — прострочення виконання грошових зобов’язань свідчить про 
недотримання імперативних положень, закріплених у статті 61 Конституції 
України, щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і 
те саме порушення. Дана позиція з різними варіаціями висловлена зокрема, в 
рішеннях суду касаційної інстанції у справах № 505/3492/15-ц [4, с. 5], № 
1521/5041/12-ц [5, с. 6], № 585/1370/17-ц [6, с. 6] та ішних. 

Другим аргументом на користь заборони одночасного стягнення пені та 
штрафу з несправного боржника у грошовому зобов’язанні касаційні суди 
зазначають порушення принципів справедливості та розумності [1, п. 6 ст. 3]. Це, 
зокрема, можна відстежити в Постанові КЦС у справі № 664/2784/15-ц [3,  
с. 7]. 

Позиція про можливість одночасного стягнення базується на тому, що 
чинне законодавство не встановлює для учасників договірних відносин заборони 
передбачати в договорі можливість одночасного стягнення пені та штрафу, що 
узгоджується зі свободою договору, передбаченою статтею 627 ЦК. За таких 
обставин одночасне стягнення з учасника договору, який порушив зобов’язання, 
штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі 
статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, тобто не є 
окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного 
виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій. 

Наведена правова позиція викладена, зокрема, у Постановах Верховного 
Суду (як правило, це КГС) у справах № 911/2813/17, № 911/1351/17, № 
922/1720/17,  № 911/1351/17. 

Справедливим буде зазначити, що обидва підходи в межах наявних доводів 
не позбавлені низки недоліків.  

Аргументація рішень, які слідують в руслі позиції про можливість 
одночасного застосування пені та штрафу до порушника містить внутрішнє 
протиріччя, яке по суті цю аргументацію спростовує. Твердження, що пеня та 
штраф є формами неустойки, тобто не є окремими та самостійними видами 
юридичної відповідальності, по суті означає, що мова йде про один вид 
юридичної відповідальності, притягнення до якого за одне й те саме порушення 
(прострочення виконання грошового зобов’язання) і є неприпустимим за ст. 61 
Конституції України. 

Слабкими сторонами рішень щодо заборони одночасного застосування 
передбачених договором пені та штрафу до порушника грошового зобов’язання 
є те, що вони не враховують знаходження ст. 61 Конституції України в Роздіді ІІ 
«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», що викликає обґрунтовані 
сумніви щодо можливості застосування вказаної норми до відносин за участю 
юридичних осіб. Крім того, як вже неодноразово зазначалося вченими-
цивілістами , забороняючи одночасне стягнення штрафу і пені, суди в рішеннях 
уникають визначеності, а яку з форм неустойки, як виду відповідальності, слід 
застосувати до несправного боржника. Спроби встановлення судовою 
практикою єдиного підходу, що в кожному окремому випадку слід керуватися 
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принципами розумності та справедливості, визначаючи в рішенні суду 
конкретну форму неустойки, яка підлягає стягненню [3, с. 7], виглядають 
непереконливо, хоча б тому, що як раз єдиного підходу при різноманітті 
життєвих ситуацій сформулювати неможливо та й незрозумілою лишається 
підстава не застосування судом положення договору про стягнення неустойки в 
іншій її формі. 

«Укріпити» позицію заборони одночасного стягнення пені та штрафу, 
принаймні з фізичної особи-учасника договірних відносин, з наданням переваги 
стягненню пені, можна, об’єднавши аналіз заборони, яка міститься у ст. 61 
Конституції України з дослідженням сутності названих двох форм неустойки.  

Перш за все, заборона притягнення двічі до юридичної відповідальності 
одного виду за одне й те саме правопорушення є імперативом. Звідси 
напрошуються два питання, від відповіді на які залежить вирішення проблеми:  

1) Що ми вважаємо юридичною відповідальністю одного виду для 
цілей застосування ст. 61 Конституції України до зазначеної проблеми? 

2) Що ми вважаємо одним й тим самим правопорушенням у 
зобов’язальному праві і зокрема в грошовому зобов’язанні? 

Спробуємо максимально точно сформулювати ці відповіді. 
Відповідь на перше питання фактично зводиться до рівня деталізації при 

класифікації видів юридичної відповідальності, до вибору «кратності окуляру» 
при їх розгляді. Зрозуміло, що правопорушника чекає юридична 
відповідальність. Відомо, що цивільно-правова відповідальність за порушення 
зобов’язання, як різновид юридичної відповідальності – це покладення на 
несправного боржника невигідних правових наслідків, що полягають у 
позбавленні його певних прав або у заміні невиконаного обов’язку новим, або у 
покладенні на цю особу нового додаткового обов’язку. Якщо зупинитися на 
цьому рівні деталізації, то спроби застосування до відносин, які виникають при 
порушенні зобов’язання, положень ст. 61 Конституції України втрачають сенс 
повністю, оскільки, беззаперечно, до порушника можуть бути застосовані у 
якості мір цивільно-правової відповідальності і відшкодування збитків, і сплата 
неустойки одночасно [1, ст. 611]. Тобто, слід йти далі та спуститися на 
наступний рівень класифікаційної деталізації юридичної відповідальності, де ми 
стикаємось з таким її видом, як неустойка, стягнення якої і вважаємо юридичною 
відповідальністю одного виду для цілей застосування ст. 61 Конституції України 
до відносин, що виникають при порушенні договірних цивільно-правових 
зобов’язань.  

Тепер щодо другого питання. Правопорушенням у зобов’язальному праві 
слід вважати невиконання зобов’язання боржником або виконання не у 
відповідності до умов (однієї, всіх, декількох) договору та вимог ЦК, інших актів 
цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог не у 
відповідності до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно 
ставляться [1, ч. 1 ст. 610, ч. 1 ст. 526]. Тобто, в межах одного договірного 
зобов’язання можна спостерігати, як правило, цілий букет окремих порушень 
різних видів. Наприклад, за договором купівлі-продажу продавець може 
порушити договір, передавши неякісний товар, некомплектний товар, передати 

його з простроченням та неоголошеними правами третіх осіб тощо. 
Напрошується, висновок, що при різних порушеннях в межах одного 
договірного зобов’язання нема заборони застосування юридичної 
відповідальності одного виду за кожне з цих окремих порушень.  

Виходячи із змісту статей 524, 533-535, 625 ЦК, грошовим є зобов'язання, 
виражене в національній валюті України чи в еквіваленті в іноземній валюті,  
предметом якого є передання (сплата) боржником грошей (гривні) на користь 
кредитора. Але як його можна порушити. Передати неякісні гроші? Ні, абсурд, 
адже тоді це не засіб платежу, не гроші взагалі. Не передавати їх зовсім? Тоді ми 
спостерігаємо прострочення виконання обов’язку боржника в цілому, в повній 
сумі.  Передати, але частково? Знов прострочення в частині непереданої суми. 
Сплатити невчасно? І знов прострочення боржника… Таким чином ми вимушені 
констатувати, що порушити грошове зобов’язання можна тільки шляхом 
прострочення (повного чи часткового) його виконання. І саме у разі такого 
прострочення можна вести мову про застосування за це юридичної 
відповідальності одного виду. 

А тепер варто згадати про сутність штрафу та пені. Штрафом є неустойка, 
що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 
зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 
несвоєчасно виконаного грошового  за кожен день прострочення виконання [1, ч. 
2 та 3 ст. 549]. 

Об’єднавши відповіді на поставлені питання, можна дійти таких висновків. 
1) При порушення зобов’язання за один і той самий вид порушення 

неустойка як різновид юридичної, а саме цивільно-правової відповідальності, не 
може бути застосована (стягнута) двічі. А оскільки неустойка існує в формах 
штрафу або пені — стягненню підлягають або пеня, або штраф. Стягнення двох 
пень, декількох штрафів, рівно як штрафу та пені одночасно за одне й теж саме 
порушення неприпустимі. 

2) Оскільки грошове зобов’язання може бути порушеним виключно 
шляхом прострочення, при одночасному встановленні у договорі пені та штрафу 
застосуванню у якості виду відповідальності підлягає неустойка-пеня, виходячи 
з її конструктивної суті. Штрафу в такому випадку не лишається місця у якості 
відповідальності за порушення грошового зобов’язання. 
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принципами розумності та справедливості, визначаючи в рішенні суду 
конкретну форму неустойки, яка підлягає стягненню [3, с. 7], виглядають 
непереконливо, хоча б тому, що як раз єдиного підходу при різноманітті 
життєвих ситуацій сформулювати неможливо та й незрозумілою лишається 
підстава не застосування судом положення договору про стягнення неустойки в 
іншій її формі. 

«Укріпити» позицію заборони одночасного стягнення пені та штрафу, 
принаймні з фізичної особи-учасника договірних відносин, з наданням переваги 
стягненню пені, можна, об’єднавши аналіз заборони, яка міститься у ст. 61 
Конституції України з дослідженням сутності названих двох форм неустойки.  

Перш за все, заборона притягнення двічі до юридичної відповідальності 
одного виду за одне й те саме правопорушення є імперативом. Звідси 
напрошуються два питання, від відповіді на які залежить вирішення проблеми:  

1) Що ми вважаємо юридичною відповідальністю одного виду для 
цілей застосування ст. 61 Конституції України до зазначеної проблеми? 

2) Що ми вважаємо одним й тим самим правопорушенням у 
зобов’язальному праві і зокрема в грошовому зобов’язанні? 

Спробуємо максимально точно сформулювати ці відповіді. 
Відповідь на перше питання фактично зводиться до рівня деталізації при 

класифікації видів юридичної відповідальності, до вибору «кратності окуляру» 
при їх розгляді. Зрозуміло, що правопорушника чекає юридична 
відповідальність. Відомо, що цивільно-правова відповідальність за порушення 
зобов’язання, як різновид юридичної відповідальності – це покладення на 
несправного боржника невигідних правових наслідків, що полягають у 
позбавленні його певних прав або у заміні невиконаного обов’язку новим, або у 
покладенні на цю особу нового додаткового обов’язку. Якщо зупинитися на 
цьому рівні деталізації, то спроби застосування до відносин, які виникають при 
порушенні зобов’язання, положень ст. 61 Конституції України втрачають сенс 
повністю, оскільки, беззаперечно, до порушника можуть бути застосовані у 
якості мір цивільно-правової відповідальності і відшкодування збитків, і сплата 
неустойки одночасно [1, ст. 611]. Тобто, слід йти далі та спуститися на 
наступний рівень класифікаційної деталізації юридичної відповідальності, де ми 
стикаємось з таким її видом, як неустойка, стягнення якої і вважаємо юридичною 
відповідальністю одного виду для цілей застосування ст. 61 Конституції України 
до відносин, що виникають при порушенні договірних цивільно-правових 
зобов’язань.  

Тепер щодо другого питання. Правопорушенням у зобов’язальному праві 
слід вважати невиконання зобов’язання боржником або виконання не у 
відповідності до умов (однієї, всіх, декількох) договору та вимог ЦК, інших актів 
цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог не у 
відповідності до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно 
ставляться [1, ч. 1 ст. 610, ч. 1 ст. 526]. Тобто, в межах одного договірного 
зобов’язання можна спостерігати, як правило, цілий букет окремих порушень 
різних видів. Наприклад, за договором купівлі-продажу продавець може 
порушити договір, передавши неякісний товар, некомплектний товар, передати 

його з простроченням та неоголошеними правами третіх осіб тощо. 
Напрошується, висновок, що при різних порушеннях в межах одного 
договірного зобов’язання нема заборони застосування юридичної 
відповідальності одного виду за кожне з цих окремих порушень.  

Виходячи із змісту статей 524, 533-535, 625 ЦК, грошовим є зобов'язання, 
виражене в національній валюті України чи в еквіваленті в іноземній валюті,  
предметом якого є передання (сплата) боржником грошей (гривні) на користь 
кредитора. Але як його можна порушити. Передати неякісні гроші? Ні, абсурд, 
адже тоді це не засіб платежу, не гроші взагалі. Не передавати їх зовсім? Тоді ми 
спостерігаємо прострочення виконання обов’язку боржника в цілому, в повній 
сумі.  Передати, але частково? Знов прострочення в частині непереданої суми. 
Сплатити невчасно? І знов прострочення боржника… Таким чином ми вимушені 
констатувати, що порушити грошове зобов’язання можна тільки шляхом 
прострочення (повного чи часткового) його виконання. І саме у разі такого 
прострочення можна вести мову про застосування за це юридичної 
відповідальності одного виду. 

А тепер варто згадати про сутність штрафу та пені. Штрафом є неустойка, 
що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 
зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 
несвоєчасно виконаного грошового  за кожен день прострочення виконання [1, ч. 
2 та 3 ст. 549]. 

Об’єднавши відповіді на поставлені питання, можна дійти таких висновків. 
1) При порушення зобов’язання за один і той самий вид порушення 

неустойка як різновид юридичної, а саме цивільно-правової відповідальності, не 
може бути застосована (стягнута) двічі. А оскільки неустойка існує в формах 
штрафу або пені — стягненню підлягають або пеня, або штраф. Стягнення двох 
пень, декількох штрафів, рівно як штрафу та пені одночасно за одне й теж саме 
порушення неприпустимі. 

2) Оскільки грошове зобов’язання може бути порушеним виключно 
шляхом прострочення, при одночасному встановленні у договорі пені та штрафу 
застосуванню у якості виду відповідальності підлягає неустойка-пеня, виходячи 
з її конструктивної суті. Штрафу в такому випадку не лишається місця у якості 
відповідальності за порушення грошового зобов’язання. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ УКРАЇНИ 

 
1. Стрімкий розвиток  біомедицини й медичної науки та широке 

використання анатомічних матеріалів людини у різноманітних цілях формують 
запит на визначення їх правового режиму як об'єктів цивільних правовідносин. 
Доктриною й досі не розроблено уніфікованого підходу до визначення правового 
режиму анатомічних матеріалів людини, таким чином однією з основних 
проблем сучасних досліджень у цій сфері є питання, чи визнаються анатомічні 
матеріали (органи (їх частини), тканини, анатомічні утворення, клітини людини 
або тварини, фетальні матеріали людини) та тіло померлої людини об'єктами 
цивільних прав, якщо так, то якими саме. Надзвичайно важливо визначити 
правовий режим анатомічних матеріалів людини та встановити, чи можливо 
віднести анатомічні матеріали людини до речей, а звідси, чи можуть вони бути 
об'єктом права власності особи (донора) та відчужуватися за волею власника 
третім особам. 

2. Аналіз міжнародного законодавства свідчить про законодавчу заборону 
отримання фінансової вигоди з тіла людини, та дію принципу заборони 
комерціалізації людського тіла та його частин. Зокрема, Конвенція про захист 
прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про 
права людини та біомедицину (Ов'єдо, 04.05.1997 р.), у статті 21 якої 
проголошується, що «тіло людини та його частини як такі не повинні бути 
джерелом отримання фінансової вигоди». Заборону використовувати людське 
тіло та його частини як джерело фінансового прибутку містить, зокрема стаття 3 
Хартії основних прав Європейського Союзу (07.12.2000 р.). Окрім цього, слід 
згадати Загальну декларацію про геном людини і права людини (11.11.97 р.), 
відповідно до якої людський геном у його природному стані не повинен бути 
джерелом фінансового прибутку (ст. 4). Принципи не комерціалізації будь-яких 
частин тіла людини також містить національне законодавство Австрії, Бельгії, 
Греції, Данії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Іспанії, Франції, Швеції тощо. 

3. Погляди вітчизняних та зарубіжних цивілістів можливо умовно 
розділити на дві групи. Перший підхід передбачає визнання анатомічних 
матеріалів, включаючи органи людини та їх частин, речами. Серед прихильників 
речово-правового підходу теж можна виділити декілька точок зору. Так перша 
група пропонуює ввести особливий різновид речового права, з урахуванням 
специфіки об'єкта анатомічних матеріалів людини. Представники другої групи 
вважають, що тканини, органи та інші анатомічні матеріали, відокремлені від 
тіла людини, є об'єктами матеріального світу, наділені іншими властивостями 
речей, тому належить до категорії речей, а отже, є об'єктами права власності.    

4. На наш погляд надання анатомічним матеріалам статусу речей 
вбачається недоцільним. Окрім того, що постає питання встановлення права 
власності на такі речі, не менш важливим, постає проблема з приводу укладення 
правочинів щодо них. 

Існує і третій компромісний підхід, за яким вилученні з тіла людини 
анатомічні матеріали, необхідно визначити як самостійні об’єкти цивільних 
прав, на які поширюється правовий режим речі у випадках, прямо визначених 
законом, порядок вилучення та подальшого використання яких може 
визначатись  спеціальним законодавством. 

Інша група науковців висловлює протилежну точку зору, відповідно до 
якої органи (їх частини) і тканини людини не можуть бути об’єктами цивільних 
прав. На підтримку цієї позиції науковцями аргументовано наступне:             

1) у правовідносинах донорства основну роль відіграє реалізація 
донорської  разом з медичним закладом діяльності, направленої на збереження 
життя та лікування іншої особи, а не здатність особи розпоряджатись своїми 
органами та тканинам; 

2) об’єкти донорства з моменту відділення їх від людського організму і до 
пересадки являють собою частину тіла конкретної особи. Незважаючи на те, що 
органи та тканини відокремлені від тіла людини, вони продовжують залишатись 
частиною організму, а не матеріального світу, так як утворюються в результаті 
природного біологічного процесу. 

Такий підхід знайшов своє віддзеркалення у сучасній світовій практиці в 
межах справи Moore v. Regents of the University of California, ставши одним з 
найбільш резонансних судових рішень століття. Суд відмовив у позові донора 
про посягання на його власність і участь у прибутку, застосувавши за аналогією 
принцип «немає власності в трупі» до біоматеріалів живого донора. Аналізуючи 
обставинами справи, суд прийшов до висновку, що закон визначає тканини 
людини, органи для трансплантації кров, плід, шишковидну залозу (епіфіз), 
рогівку і труп померлої людини як об'єкти sui generis, встановлюючи порядок 
розпорядження ними з метою публічної політики, а не залишає їх існування в 
сфері загального права власності. Спеціальне законодавство  не забезпечує право 
на захист від посягань на майно в якості орієнтира для визначення юридичної 
долі біоматеріалів людини. Таким чином у своєму рішенні суд прийшов до 
однозначного висновки про неможливість визнання біоматеріалів людини 
об'єктами власності з метою уникнути уречевлення особистості, з одного боку, і 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ УКРАЇНИ 

 
1. Стрімкий розвиток  біомедицини й медичної науки та широке 

використання анатомічних матеріалів людини у різноманітних цілях формують 
запит на визначення їх правового режиму як об'єктів цивільних правовідносин. 
Доктриною й досі не розроблено уніфікованого підходу до визначення правового 
режиму анатомічних матеріалів людини, таким чином однією з основних 
проблем сучасних досліджень у цій сфері є питання, чи визнаються анатомічні 
матеріали (органи (їх частини), тканини, анатомічні утворення, клітини людини 
або тварини, фетальні матеріали людини) та тіло померлої людини об'єктами 
цивільних прав, якщо так, то якими саме. Надзвичайно важливо визначити 
правовий режим анатомічних матеріалів людини та встановити, чи можливо 
віднести анатомічні матеріали людини до речей, а звідси, чи можуть вони бути 
об'єктом права власності особи (донора) та відчужуватися за волею власника 
третім особам. 

2. Аналіз міжнародного законодавства свідчить про законодавчу заборону 
отримання фінансової вигоди з тіла людини, та дію принципу заборони 
комерціалізації людського тіла та його частин. Зокрема, Конвенція про захист 
прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про 
права людини та біомедицину (Ов'єдо, 04.05.1997 р.), у статті 21 якої 
проголошується, що «тіло людини та його частини як такі не повинні бути 
джерелом отримання фінансової вигоди». Заборону використовувати людське 
тіло та його частини як джерело фінансового прибутку містить, зокрема стаття 3 
Хартії основних прав Європейського Союзу (07.12.2000 р.). Окрім цього, слід 
згадати Загальну декларацію про геном людини і права людини (11.11.97 р.), 
відповідно до якої людський геном у його природному стані не повинен бути 
джерелом фінансового прибутку (ст. 4). Принципи не комерціалізації будь-яких 
частин тіла людини також містить національне законодавство Австрії, Бельгії, 
Греції, Данії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Іспанії, Франції, Швеції тощо. 

3. Погляди вітчизняних та зарубіжних цивілістів можливо умовно 
розділити на дві групи. Перший підхід передбачає визнання анатомічних 
матеріалів, включаючи органи людини та їх частин, речами. Серед прихильників 
речово-правового підходу теж можна виділити декілька точок зору. Так перша 
група пропонуює ввести особливий різновид речового права, з урахуванням 
специфіки об'єкта анатомічних матеріалів людини. Представники другої групи 
вважають, що тканини, органи та інші анатомічні матеріали, відокремлені від 
тіла людини, є об'єктами матеріального світу, наділені іншими властивостями 
речей, тому належить до категорії речей, а отже, є об'єктами права власності.    

4. На наш погляд надання анатомічним матеріалам статусу речей 
вбачається недоцільним. Окрім того, що постає питання встановлення права 
власності на такі речі, не менш важливим, постає проблема з приводу укладення 
правочинів щодо них. 

Існує і третій компромісний підхід, за яким вилученні з тіла людини 
анатомічні матеріали, необхідно визначити як самостійні об’єкти цивільних 
прав, на які поширюється правовий режим речі у випадках, прямо визначених 
законом, порядок вилучення та подальшого використання яких може 
визначатись  спеціальним законодавством. 

Інша група науковців висловлює протилежну точку зору, відповідно до 
якої органи (їх частини) і тканини людини не можуть бути об’єктами цивільних 
прав. На підтримку цієї позиції науковцями аргументовано наступне:             

1) у правовідносинах донорства основну роль відіграє реалізація 
донорської  разом з медичним закладом діяльності, направленої на збереження 
життя та лікування іншої особи, а не здатність особи розпоряджатись своїми 
органами та тканинам; 

2) об’єкти донорства з моменту відділення їх від людського організму і до 
пересадки являють собою частину тіла конкретної особи. Незважаючи на те, що 
органи та тканини відокремлені від тіла людини, вони продовжують залишатись 
частиною організму, а не матеріального світу, так як утворюються в результаті 
природного біологічного процесу. 

Такий підхід знайшов своє віддзеркалення у сучасній світовій практиці в 
межах справи Moore v. Regents of the University of California, ставши одним з 
найбільш резонансних судових рішень століття. Суд відмовив у позові донора 
про посягання на його власність і участь у прибутку, застосувавши за аналогією 
принцип «немає власності в трупі» до біоматеріалів живого донора. Аналізуючи 
обставинами справи, суд прийшов до висновку, що закон визначає тканини 
людини, органи для трансплантації кров, плід, шишковидну залозу (епіфіз), 
рогівку і труп померлої людини як об'єкти sui generis, встановлюючи порядок 
розпорядження ними з метою публічної політики, а не залишає їх існування в 
сфері загального права власності. Спеціальне законодавство  не забезпечує право 
на захист від посягань на майно в якості орієнтира для визначення юридичної 
долі біоматеріалів людини. Таким чином у своєму рішенні суд прийшов до 
однозначного висновки про неможливість визнання біоматеріалів людини 
об'єктами власності з метою уникнути уречевлення особистості, з одного боку, і 
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порушення інтересів наукового співтовариства, що діє в цілях загального блага, з 
іншого. 

Підтримуючи дану позицію, незважаючи на «уречевлений» характер 
анатомічних матеріалів людини, ми не можемо віднести їх до речей як майнових 
благ, оскільки вони знаходяться у тісному зв'язку із немайновими правами 
особи. Будь-яке нематеріальні блага тісно пов'язані з особистістю суб'єкта, і не 
підлягають відчуженню у будь-якій формі. Організм людини виступає 
матеріальною (фізичною) основою, яка пов’язана з організмом в цілому, а не з 
окремими його фізичними елементами. Звідси висновок, що розпорядження 
частиною власного організму у межах правовідносин з приводу донорства чи з 
метою передачі своїх анатомічних матеріалів на зберігання, чи для їх 
дослідження або ж для використання з лікувальною метою не може 
прирівнюватись до розпорядження благом. Тому такі об’єкти цивільних прав є 
особливими і не може бути віднесений до речей.  

Виходячи з того, що в силу нематеріальної цінності і особистого характеру 
анатомічні матеріали людини не можуть бути в чистому виді віднесені до 
категорії речей та тяжіють до особистих немайнових прав, вбачається можливим 
віднести органи людини та інші біоматеріали в групу особливих об’єктів 
цивільних прав зі змішаним  цивільно-правовим режимом.   

З метою забезпечення ефективного механізму цивільно-правового 
регулювання суспільних відносин з моменту вилучення органів для 
трансплантації до моменту вживляння у тіло реципієнта на них можливо 
поширити  режим речі у випадках, прямо визначених законом Тим паче, такий 
підхід відомий вітчизняній правовій системі. Зокрема, ч. 2 ст. 181 допускає 
поширення режиму нерухомої законом на рухомі об’єкти. 

 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, завідувач  

кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого В. Л. Яроцький.  
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОБГОРТКОВИХ  

ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ 
 

На сьогодні обгорткові ліцензійні договори є розповсюдженою та 
ефективною договірною конструкцією для розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. Так, вони широко використовуються задля надання 
дозволу на використання програмного забезпечення та баз даних. Водночас ця 
група ліцензійних договорів є досить новою, а отже вимоги до їх форми і змісту 
все ще знаходяться у процесі становлення у науці цивільного права. Необхідно 
підкреслити, що ще у 80-х та 90-х роках ХХ століття у світовій юридичній 

спільноті точилася жвава дискусія щодо можливості вважати такі договори 
дійсними. Таким чином, актуалізується питання проведення аналізу історичного 
розвитку обгорткових ліцензійних договорів у контексті їх глобального 
дослідження як ліцензійних договорів із спрощеним порядком укладення.  

Становлення обгорткових ліцензійних договорів, безсумнівно, 
детерміновано стрімким розвитком комп’ютерних технологій та Інтернету у 
другій половині ХХ століття. Із поступовим формуванням масового ринку 
комп’ютерів у розробників програмного забезпечення виникла проблема щодо 
юридичного оформлення розповсюдження власної продукції. У США такі 
компанії почали спиратися на укладення ліцензійних договорів із користувачами 
програмного забезпечення та баз даних. Саме ліцензування копій, а не їх продаж, 
було обумовлено низкою причин: 

 бажанням уникнути доктрини першого продажу. Доктрина першого 
продажу – це правова концепція, яка панує у США, та полягає у тому, 
що після продажу копії твору, який захищено авторським правом, 
права власника авторських прав на цю конкретну копію вичерпуються, 
і копію можна вільно перепродавати, здавати в оренду тощо. Отже, 
використання ліцензійного договору дозволяє уникнути цієї доктрини 
та заборонити ліцензіату-користувачу вільно передавати програмне 
забезпечення чи бази даних іншим особам, а ліцензіар у такій ситуації 
не втрачає власний прибуток; 

 необхідністю ознайомити користувача із умовами гарантії, що 
надається ліцензіаром щодо об’єкта права інтелектуальної власності; 

 можливістю запропонувати у ліцензійному договорі такі додаткові 
умови, як обмеження на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності, обмеження відповідальності за договірними зобов’язаннями 
тощо.  

У той самий час, із виходом програмного забезпечення на масовий ринок 
досить швидко стало зрозуміло, що традиційні підходи до укладення договорів 
не є ефективними. Адже за загальною практикою ліцензійні договори 
укладалися у письмовій формі та на індивідуальних засадах. Це означало, що 
ліцензіар надавав дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності кожному ліцензіату після досягнення взаємної згоди з усіх істотних 
умов договору. Фахівці із провідних компаній, як-от IBM та Apple, передбачили, 
що за умови укладення індивідуальних ліцензійних договорів із кожним 
користувачем, масове розповсюдження програмного забезпечення досить скоро 
буде економічно невиправданим та практично неможливим.  

Так, на ринку програмного забезпечення було запропоновано 
використовувати спрощений порядок укладення ліцензійних договорів, який 
полягає у тому, що ліцензіат-користувач приєднується до договору, який 
запропоновано ліцензіаром у стандартній формі, лише в цілому та позбавлений 
можливості запропонувати власні умови такого договору. Такі договори були 
засновані на концепції «take it or leave it», що за суттю означає «або так, або 
ніяк». За юридичною природою це ліцензійні договори, але враховуючи їх спосіб 
укладення – це не взаємоузгоджені договори, а договори приєднання (у США 
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порушення інтересів наукового співтовариства, що діє в цілях загального блага, з 
іншого. 

Підтримуючи дану позицію, незважаючи на «уречевлений» характер 
анатомічних матеріалів людини, ми не можемо віднести їх до речей як майнових 
благ, оскільки вони знаходяться у тісному зв'язку із немайновими правами 
особи. Будь-яке нематеріальні блага тісно пов'язані з особистістю суб'єкта, і не 
підлягають відчуженню у будь-якій формі. Організм людини виступає 
матеріальною (фізичною) основою, яка пов’язана з організмом в цілому, а не з 
окремими його фізичними елементами. Звідси висновок, що розпорядження 
частиною власного організму у межах правовідносин з приводу донорства чи з 
метою передачі своїх анатомічних матеріалів на зберігання, чи для їх 
дослідження або ж для використання з лікувальною метою не може 
прирівнюватись до розпорядження благом. Тому такі об’єкти цивільних прав є 
особливими і не може бути віднесений до речей.  

Виходячи з того, що в силу нематеріальної цінності і особистого характеру 
анатомічні матеріали людини не можуть бути в чистому виді віднесені до 
категорії речей та тяжіють до особистих немайнових прав, вбачається можливим 
віднести органи людини та інші біоматеріали в групу особливих об’єктів 
цивільних прав зі змішаним  цивільно-правовим режимом.   

З метою забезпечення ефективного механізму цивільно-правового 
регулювання суспільних відносин з моменту вилучення органів для 
трансплантації до моменту вживляння у тіло реципієнта на них можливо 
поширити  режим речі у випадках, прямо визначених законом Тим паче, такий 
підхід відомий вітчизняній правовій системі. Зокрема, ч. 2 ст. 181 допускає 
поширення режиму нерухомої законом на рухомі об’єкти. 
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На сьогодні обгорткові ліцензійні договори є розповсюдженою та 
ефективною договірною конструкцією для розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. Так, вони широко використовуються задля надання 
дозволу на використання програмного забезпечення та баз даних. Водночас ця 
група ліцензійних договорів є досить новою, а отже вимоги до їх форми і змісту 
все ще знаходяться у процесі становлення у науці цивільного права. Необхідно 
підкреслити, що ще у 80-х та 90-х роках ХХ століття у світовій юридичній 

спільноті точилася жвава дискусія щодо можливості вважати такі договори 
дійсними. Таким чином, актуалізується питання проведення аналізу історичного 
розвитку обгорткових ліцензійних договорів у контексті їх глобального 
дослідження як ліцензійних договорів із спрощеним порядком укладення.  

Становлення обгорткових ліцензійних договорів, безсумнівно, 
детерміновано стрімким розвитком комп’ютерних технологій та Інтернету у 
другій половині ХХ століття. Із поступовим формуванням масового ринку 
комп’ютерів у розробників програмного забезпечення виникла проблема щодо 
юридичного оформлення розповсюдження власної продукції. У США такі 
компанії почали спиратися на укладення ліцензійних договорів із користувачами 
програмного забезпечення та баз даних. Саме ліцензування копій, а не їх продаж, 
було обумовлено низкою причин: 

 бажанням уникнути доктрини першого продажу. Доктрина першого 
продажу – це правова концепція, яка панує у США, та полягає у тому, 
що після продажу копії твору, який захищено авторським правом, 
права власника авторських прав на цю конкретну копію вичерпуються, 
і копію можна вільно перепродавати, здавати в оренду тощо. Отже, 
використання ліцензійного договору дозволяє уникнути цієї доктрини 
та заборонити ліцензіату-користувачу вільно передавати програмне 
забезпечення чи бази даних іншим особам, а ліцензіар у такій ситуації 
не втрачає власний прибуток; 

 необхідністю ознайомити користувача із умовами гарантії, що 
надається ліцензіаром щодо об’єкта права інтелектуальної власності; 

 можливістю запропонувати у ліцензійному договорі такі додаткові 
умови, як обмеження на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності, обмеження відповідальності за договірними зобов’язаннями 
тощо.  

У той самий час, із виходом програмного забезпечення на масовий ринок 
досить швидко стало зрозуміло, що традиційні підходи до укладення договорів 
не є ефективними. Адже за загальною практикою ліцензійні договори 
укладалися у письмовій формі та на індивідуальних засадах. Це означало, що 
ліцензіар надавав дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності кожному ліцензіату після досягнення взаємної згоди з усіх істотних 
умов договору. Фахівці із провідних компаній, як-от IBM та Apple, передбачили, 
що за умови укладення індивідуальних ліцензійних договорів із кожним 
користувачем, масове розповсюдження програмного забезпечення досить скоро 
буде економічно невиправданим та практично неможливим.  

Так, на ринку програмного забезпечення було запропоновано 
використовувати спрощений порядок укладення ліцензійних договорів, який 
полягає у тому, що ліцензіат-користувач приєднується до договору, який 
запропоновано ліцензіаром у стандартній формі, лише в цілому та позбавлений 
можливості запропонувати власні умови такого договору. Такі договори були 
засновані на концепції «take it or leave it», що за суттю означає «або так, або 
ніяк». За юридичною природою це ліцензійні договори, але враховуючи їх спосіб 
укладення – це не взаємоузгоджені договори, а договори приєднання (у США 
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такі договори називаються «contracts of adhesion», «boilerplate contracts», 
«standard form contracts»).  

Саме ці описані умови та теоретико-прикладне підґрунтя призвели до 
початку активного розповсюдження у США у 1980-х роках, а пізніше – й у 
інших країнах світу, обгорткових ліцензійних договорів. Першим видом такої 
групи ліцензійних договорів, який почали використовувати у юридичній 
практиці, стали коробкові обгорткові ліцензійні договори («shrink-wrap license 
agreements»). Однією з їх найважливіших специфічних рис стало те, що вони не 
потребували підписання контрагентами. На практиці це відбувається наступним 
чином. Коробки з примірниками програмного забезпечення чи базами даних 
пакуються у прозору целофанову плівку, через яку ліцензіат-користувач може 
бачити копію умов ліцензійного договору чи посилання на такі умови. А 
розриваючи таку обгортку чи використовуючи програмне забезпечення, бази 
даних ліцензіат фактично приймає умови ліцензійного договору та визнає себе 
зобов’язаним їх виконувати. 

Варто зазначити, що коробкові обгорткові ліцензійні договори не були 
однозначно сприйняті юридичною спільнотою у США. Деякі науковці 
відмовлялися визнавати їх договорами у цивільно-правовому значні взагалі. 
Вони наголошували, що умови таких договорів ніколи прямо не визнаються 
сторонами договору, а ліцензія, що міститься у цих договорах, є 
односторонньою спробою додати умови до ринкової транзакції, яка була 
завершена, коли кошти за програмне забезпечення було сплачено та воно було 
отримано. Судова практика у США спочатку також складалася не на користь 
визнання дійсності коробкових обгорткових ліцензійних договорів. Зокрема, у 
справах Step-Saver Data Systems v Wyse Technology та Arizona Retail Sys. Inc. v 
Software Link Inc. зазначені договори були визнані такими, що не підлягають 
виконанню з огляду на те, що були укладені у момент покупки примірника 
програмного забезпечення, а отже умови, які були додані після укладення 
договору не можуть бути дійсними.  

Така ситуація фактично тривала до 1996 року, а саме до винесення 
Апеляційним судом сьомого округу США рішення у справі ProCD, Inc. v. 
Zeidenberg. Судом була підтверджена дійсність коробкового ліцензійного 
договору, тому що ліцензіат мав змогу оглянути пакет із примірником 
програмного забезпечення, випробував його, при цьому дізнався про зміст та 
умови ліцензійного договору і не відмовився від товару, а отже здійснив 
повноцінний та належний акцепт умов договору. Згодом у такому ж напрямі 
почала складатися судова практика у Канаді та Великобританії. 

Вищеописане судове рішення важливе й тим, що в ньому суддями 
приділено увагу іншому виду обгорткових ліцензійних договорів – клік-
обгортковим ліцензійним договорам («click-wrap license agreements»). Цей вид 
договорів є своєрідною електронною адаптацією коробкових обгорткових 
ліцензійних договорів, а поширення використання клік-обгорткових ліцензійних 
договорів відбувалося паралельно із зростанням популярності Інтернету, що як 
раз припало на кінець ХХ – початок ХХІ століття. Такі договірні конструкції є 
електронними договорами, а отже оферта встановлена у електронних 

стандартних формах. Акцепт же здійснюється шляхом натискання певної 
кнопки, кліку на спеціальному полі, інших подібних активних дій ліцензіата-
користувача, які явно демонструють його згоду з умовами конкретного 
ліцензійного договору та прийняття ним пропозиції укласти цей договір. 

У проміжок з 1998 по 2002 роки у США було ухвалено ряд судових 
рішень, зокрема у справах Hotmail Corporation v. Van$ Money Pie (1998), Groff v. 
America Online, Inc. (1998), Bruce G. Forrest v. Verizon Communications, Inc. and 
Verizon Internet Services, Inc. (2002), які стали ключовими для розуміння клік-
обгорткових ліцензійних договорів та умов їх дійсності. У країнах Європи, 
зокрема у Великобританії, Італії, Німеччині, Франції, судова практика щодо 
визнання таких договірних конструкцій дійсними також складалася позитивно. 
Певним підґрунтям для цього стали положення Директиви 2000/31/EC «Про 
електронну комерцію».  

Інакше складалася практика вирішення спорів щодо дійсності іншого 
виду обгорткових ліцензійних договорів – браузер-обгорткових ліцензійних 
договорів. Пропозиція укласти такий договір також встановлена у певних 
електронних стандартних формах. Але здійснення акцепту відбувається за 
відсутності явної згоди ліцензіата. Користувач може або перейти за 
гіперпосиланням та ознайомитися з умовами договору, або спеціальне 
повідомлення попереджає, що використання об’єкта права інтелектуальної 
власності вважається прийняттям пропозиції укласти договір. Аналіз судової 
практики США та країн ЄС, судових рішень у справах Pollstar v. Gigmania Ltd. 
(2000), Register.com, Inc. v. Verio, Inc. (2000), Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, 
Inc. (2000), Netwise v. NTS Computers (2000), Specht v. Netscape Communications 
Corp. (2001) тощо, дозволяє зробити висновок про те, що станом на сьогодні 
відсутня однозначна позиція щодо визнання таких договорів дійсними. Тим не 
менш такі договори є розповсюдженим у світовій юридичній практиці та можуть 
бути визнані дійсними при дотриманні низки умов. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Обгорткові ліцензійні 
договори є достатньо новим інструментом розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності, який з’явився на початку 1980-х років ХХ століття. 
Водночас за період свого існування досліджувані договірні конструкції були 
визнані вкрай ефективними на масовому ринку програмного забезпечення та баз 
даних. Їх становлення нерозривно пов’язано із розвитком комп’ютерних 
технологій та Інтернету, відбувається у контексті загальних процесів 
інформатизації та диджіталізації. З огляду на це прослідковується тенденція до 
стрімкого витіснення електронними обгортковими ліцензійними договорами 
інших видів таких договорів. У свою чергу, аналіз історичного генезису 
обгорткових ліцензійних договорів утворює підґрунтя та створює передумови 
для повноцінного та глибокого дослідження цих договорів. 

 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, завідувач  
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такі договори називаються «contracts of adhesion», «boilerplate contracts», 
«standard form contracts»).  

Саме ці описані умови та теоретико-прикладне підґрунтя призвели до 
початку активного розповсюдження у США у 1980-х роках, а пізніше – й у 
інших країнах світу, обгорткових ліцензійних договорів. Першим видом такої 
групи ліцензійних договорів, який почали використовувати у юридичній 
практиці, стали коробкові обгорткові ліцензійні договори («shrink-wrap license 
agreements»). Однією з їх найважливіших специфічних рис стало те, що вони не 
потребували підписання контрагентами. На практиці це відбувається наступним 
чином. Коробки з примірниками програмного забезпечення чи базами даних 
пакуються у прозору целофанову плівку, через яку ліцензіат-користувач може 
бачити копію умов ліцензійного договору чи посилання на такі умови. А 
розриваючи таку обгортку чи використовуючи програмне забезпечення, бази 
даних ліцензіат фактично приймає умови ліцензійного договору та визнає себе 
зобов’язаним їх виконувати. 

Варто зазначити, що коробкові обгорткові ліцензійні договори не були 
однозначно сприйняті юридичною спільнотою у США. Деякі науковці 
відмовлялися визнавати їх договорами у цивільно-правовому значні взагалі. 
Вони наголошували, що умови таких договорів ніколи прямо не визнаються 
сторонами договору, а ліцензія, що міститься у цих договорах, є 
односторонньою спробою додати умови до ринкової транзакції, яка була 
завершена, коли кошти за програмне забезпечення було сплачено та воно було 
отримано. Судова практика у США спочатку також складалася не на користь 
визнання дійсності коробкових обгорткових ліцензійних договорів. Зокрема, у 
справах Step-Saver Data Systems v Wyse Technology та Arizona Retail Sys. Inc. v 
Software Link Inc. зазначені договори були визнані такими, що не підлягають 
виконанню з огляду на те, що були укладені у момент покупки примірника 
програмного забезпечення, а отже умови, які були додані після укладення 
договору не можуть бути дійсними.  

Така ситуація фактично тривала до 1996 року, а саме до винесення 
Апеляційним судом сьомого округу США рішення у справі ProCD, Inc. v. 
Zeidenberg. Судом була підтверджена дійсність коробкового ліцензійного 
договору, тому що ліцензіат мав змогу оглянути пакет із примірником 
програмного забезпечення, випробував його, при цьому дізнався про зміст та 
умови ліцензійного договору і не відмовився від товару, а отже здійснив 
повноцінний та належний акцепт умов договору. Згодом у такому ж напрямі 
почала складатися судова практика у Канаді та Великобританії. 

Вищеописане судове рішення важливе й тим, що в ньому суддями 
приділено увагу іншому виду обгорткових ліцензійних договорів – клік-
обгортковим ліцензійним договорам («click-wrap license agreements»). Цей вид 
договорів є своєрідною електронною адаптацією коробкових обгорткових 
ліцензійних договорів, а поширення використання клік-обгорткових ліцензійних 
договорів відбувалося паралельно із зростанням популярності Інтернету, що як 
раз припало на кінець ХХ – початок ХХІ століття. Такі договірні конструкції є 
електронними договорами, а отже оферта встановлена у електронних 

стандартних формах. Акцепт же здійснюється шляхом натискання певної 
кнопки, кліку на спеціальному полі, інших подібних активних дій ліцензіата-
користувача, які явно демонструють його згоду з умовами конкретного 
ліцензійного договору та прийняття ним пропозиції укласти цей договір. 

У проміжок з 1998 по 2002 роки у США було ухвалено ряд судових 
рішень, зокрема у справах Hotmail Corporation v. Van$ Money Pie (1998), Groff v. 
America Online, Inc. (1998), Bruce G. Forrest v. Verizon Communications, Inc. and 
Verizon Internet Services, Inc. (2002), які стали ключовими для розуміння клік-
обгорткових ліцензійних договорів та умов їх дійсності. У країнах Європи, 
зокрема у Великобританії, Італії, Німеччині, Франції, судова практика щодо 
визнання таких договірних конструкцій дійсними також складалася позитивно. 
Певним підґрунтям для цього стали положення Директиви 2000/31/EC «Про 
електронну комерцію».  

Інакше складалася практика вирішення спорів щодо дійсності іншого 
виду обгорткових ліцензійних договорів – браузер-обгорткових ліцензійних 
договорів. Пропозиція укласти такий договір також встановлена у певних 
електронних стандартних формах. Але здійснення акцепту відбувається за 
відсутності явної згоди ліцензіата. Користувач може або перейти за 
гіперпосиланням та ознайомитися з умовами договору, або спеціальне 
повідомлення попереджає, що використання об’єкта права інтелектуальної 
власності вважається прийняттям пропозиції укласти договір. Аналіз судової 
практики США та країн ЄС, судових рішень у справах Pollstar v. Gigmania Ltd. 
(2000), Register.com, Inc. v. Verio, Inc. (2000), Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, 
Inc. (2000), Netwise v. NTS Computers (2000), Specht v. Netscape Communications 
Corp. (2001) тощо, дозволяє зробити висновок про те, що станом на сьогодні 
відсутня однозначна позиція щодо визнання таких договорів дійсними. Тим не 
менш такі договори є розповсюдженим у світовій юридичній практиці та можуть 
бути визнані дійсними при дотриманні низки умов. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Обгорткові ліцензійні 
договори є достатньо новим інструментом розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності, який з’явився на початку 1980-х років ХХ століття. 
Водночас за період свого існування досліджувані договірні конструкції були 
визнані вкрай ефективними на масовому ринку програмного забезпечення та баз 
даних. Їх становлення нерозривно пов’язано із розвитком комп’ютерних 
технологій та Інтернету, відбувається у контексті загальних процесів 
інформатизації та диджіталізації. З огляду на це прослідковується тенденція до 
стрімкого витіснення електронними обгортковими ліцензійними договорами 
інших видів таких договорів. У свою чергу, аналіз історичного генезису 
обгорткових ліцензійних договорів утворює підґрунтя та створює передумови 
для повноцінного та глибокого дослідження цих договорів. 

 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, завідувач  

кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого В. Л. Яроцький.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО САМОСТІЙНИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРУ ПРО 
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Розвиток цивільних правовідносин і еволюція цивільного законодавства 

призводить до періодичного запровадження на нормативному рівні нових видів 
цивільно-правових договорів, що обумовлює необхідність визначення їх місця в 
існуючій системі юридичних домовленостей як підстав встановлення, зміни або 
припинення цивільних прав та обов’язків. Одним з таких договорів виступає 
договір про задоволення вимог іпотекодержателя як продукт розвитку іпотечних 
відносин і іпотечного законодавства. 

Визначити рівень унікальності цивільно-правового договору, а тому і 
віднести його до окремого самостійного виду договорів або ж до різновиду 
існуючих конструкцій цивільно-правових домовленостей допомагає 
використання методів наукового дослідження, зокрема методу класифікації. При 
цьому вірний вибір класифікаційного критерію є однією з передумов досягнення 
відповідного результату. 

В якості одного з критеріїв, що викликає інтерес в аспекті договору про 
задоволення вимог іпотекодержателя, становить характер зв’язку договору з 
іншими цивільно-правовими договорами на підставі чого договори поділяються 
на первинні (основні) та вторинні (акцесорні). 

В юридичній літературі зазначається про те, що договори, які укладаються 
задля виконання первинного договору мають вторинний характер. З цього 
слідує, що первинним буде, наприклад, договір кредиту, а вторинним 
(акцесорним) – договір застави [1, с. 148]. 

Водночас, незважаючи на здавалося б повну зрозумілість окресленої 
концепції, вона потребує більш ретельного пояснення. 

З викладеного вище слідує, що доктринальну основу окресленого поділу 
цивільно-правових договорів складають наукові положення, які умовно можна 
виокремити в теорію додаткових або як їх ще називають акцесорних зобов'язань. 
Тобто, доктринальною основою для відповідного наукового підходу виступають 
положення, які стосуються переважно не договору, а зобов'язання, як відносного 
цивільного правовідношення. Проте, ототожнення зобов'язання як 
правовідношення, а також договору як підстави його виникнення, породжує 
певні ризики для наукового розуміння. Особливо яскраво це демонструється 
випадками, коли саме зобов'язання виникає не на підставі договору. 

При «класичному» розвитку подій, що передбачає використання 
учасниками правовідносин договору про задоволення вимог іпотекодержателя, 
вбачається, що виникнення, розвиток та припинення основних та додаткових 
зобов'язань забезпечується таким «ланцюгом» договорів: 1) основний договір на 
підставі якого виникає зобов'язання, що забезпечується іпотекою; 2) іпотечний 
договір; 3) договір про задоволення вимог іпотекодержателя. У зв’язку з цим в 

такому разі крайній договір виглядає як логічне продовження договірного 
регулювання відповідних відносин. Іншими словами, укладення договору про 
задоволення вимог іпотекодержателя логічно слідує за іпотечним договором і 
при цьому існування іпотечного правовідношення виступає необхідною умовою 
укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя. Відсутність 
іпотечного правовідношення унеможливлює його укладення. 

Однак, необхідно звернути увагу на те, що іпотекою може забезпечуватись 
не лише договірне, проте і недоговірне зобов'язання. Крім того ст. 3 Закону 
України «Про іпотеку» встановлюється, що іпотека може встановлюватись на 
підставі договору, закону або рішення суду [2, ст. 3]. 

Зазначені обставини значно конкретизують досліджуваний ланцюг 
юридичних фактів, адже з викладеного слідує, що основне зобов'язання, яке 
забезпечується іпотекою, може виникати на підставі відмінній від договору. При 
цьому іпотечне правовідношення може виникати за законом  або рішенням суду. 
Водночас це не становить перешкоди для використання учасниками відповідних 
правовідносин договору про задоволення вимог іпотекодержателя, адже ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про іпотеку» також передбачається, що до іпотеки, яка виникає 
на підставі закону або рішення суду, застосовуються правила щодо іпотеки, яка 
виникає на підставі договору, якщо інше не встановлено законом [2, ст. 3]. У 
зв’язку з цим в описаній ситуації договір про задоволення вимог 
іпотекодержателя укладатиметься за відсутності договору як підстави 
виникнення основного зобов'язання, а також іпотечного договору, що 
унеможливлює його розгляд як вторинного (акцесорного) договору до 
відповідних цивільно-правових договорів. 

З викладеного вище слідує, що в сучасній доктрині цивільного права в 
рамках досліджуваного наукового підходу вторинність (акцесорність) цивільно-
правових договорів визначається через умови їх укладення і характер 
породжуваних ними правовідносин. Вторинним (акцесорним) в такому 
розумінні вважається договір, умовою укладення якого виступає існування 
певного договірного цивільного правовідношення (зобов'язання) і який, як 
правило, однак не обов’язково, укладається за наявності договору як підстави 
виникнення та/або розвитку відповідних правовідносин. У зв’язку з цим до 
вторинних (акцесорних) в такому розумінні відносяться договори застави, 
іпотеки, поруки тощо. 

Зв'язок між цими договорами і домовленостями, що стали підставою 
виникнення основних зобов'язань, є очевидним, однак не має безпосереднього 
детермінуючого характеру. При цьому відповідний зв'язок переважно 
забезпечується залежністю додаткового (акцесорного) зобов'язання від 
основного, однак не взаємозалежністю відповідних договорів.  

У зв’язку з цим договір про задоволення вимог іпотекодержателя може 
безпосередньо впливати на правовідносини, що виникли з інших правових 
підстав, зокрема на підставі, наприклад, кредитного та іпотечного договорів, 
розвивати та припиняти ці правовідносини. Проте наявність зазначених 
договорів не є обов’язковою умовою його укладення. 
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Розвиток цивільних правовідносин і еволюція цивільного законодавства 

призводить до періодичного запровадження на нормативному рівні нових видів 
цивільно-правових договорів, що обумовлює необхідність визначення їх місця в 
існуючій системі юридичних домовленостей як підстав встановлення, зміни або 
припинення цивільних прав та обов’язків. Одним з таких договорів виступає 
договір про задоволення вимог іпотекодержателя як продукт розвитку іпотечних 
відносин і іпотечного законодавства. 

Визначити рівень унікальності цивільно-правового договору, а тому і 
віднести його до окремого самостійного виду договорів або ж до різновиду 
існуючих конструкцій цивільно-правових домовленостей допомагає 
використання методів наукового дослідження, зокрема методу класифікації. При 
цьому вірний вибір класифікаційного критерію є однією з передумов досягнення 
відповідного результату. 

В якості одного з критеріїв, що викликає інтерес в аспекті договору про 
задоволення вимог іпотекодержателя, становить характер зв’язку договору з 
іншими цивільно-правовими договорами на підставі чого договори поділяються 
на первинні (основні) та вторинні (акцесорні). 

В юридичній літературі зазначається про те, що договори, які укладаються 
задля виконання первинного договору мають вторинний характер. З цього 
слідує, що первинним буде, наприклад, договір кредиту, а вторинним 
(акцесорним) – договір застави [1, с. 148]. 

Водночас, незважаючи на здавалося б повну зрозумілість окресленої 
концепції, вона потребує більш ретельного пояснення. 

З викладеного вище слідує, що доктринальну основу окресленого поділу 
цивільно-правових договорів складають наукові положення, які умовно можна 
виокремити в теорію додаткових або як їх ще називають акцесорних зобов'язань. 
Тобто, доктринальною основою для відповідного наукового підходу виступають 
положення, які стосуються переважно не договору, а зобов'язання, як відносного 
цивільного правовідношення. Проте, ототожнення зобов'язання як 
правовідношення, а також договору як підстави його виникнення, породжує 
певні ризики для наукового розуміння. Особливо яскраво це демонструється 
випадками, коли саме зобов'язання виникає не на підставі договору. 

При «класичному» розвитку подій, що передбачає використання 
учасниками правовідносин договору про задоволення вимог іпотекодержателя, 
вбачається, що виникнення, розвиток та припинення основних та додаткових 
зобов'язань забезпечується таким «ланцюгом» договорів: 1) основний договір на 
підставі якого виникає зобов'язання, що забезпечується іпотекою; 2) іпотечний 
договір; 3) договір про задоволення вимог іпотекодержателя. У зв’язку з цим в 

такому разі крайній договір виглядає як логічне продовження договірного 
регулювання відповідних відносин. Іншими словами, укладення договору про 
задоволення вимог іпотекодержателя логічно слідує за іпотечним договором і 
при цьому існування іпотечного правовідношення виступає необхідною умовою 
укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя. Відсутність 
іпотечного правовідношення унеможливлює його укладення. 

Однак, необхідно звернути увагу на те, що іпотекою може забезпечуватись 
не лише договірне, проте і недоговірне зобов'язання. Крім того ст. 3 Закону 
України «Про іпотеку» встановлюється, що іпотека може встановлюватись на 
підставі договору, закону або рішення суду [2, ст. 3]. 

Зазначені обставини значно конкретизують досліджуваний ланцюг 
юридичних фактів, адже з викладеного слідує, що основне зобов'язання, яке 
забезпечується іпотекою, може виникати на підставі відмінній від договору. При 
цьому іпотечне правовідношення може виникати за законом  або рішенням суду. 
Водночас це не становить перешкоди для використання учасниками відповідних 
правовідносин договору про задоволення вимог іпотекодержателя, адже ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про іпотеку» також передбачається, що до іпотеки, яка виникає 
на підставі закону або рішення суду, застосовуються правила щодо іпотеки, яка 
виникає на підставі договору, якщо інше не встановлено законом [2, ст. 3]. У 
зв’язку з цим в описаній ситуації договір про задоволення вимог 
іпотекодержателя укладатиметься за відсутності договору як підстави 
виникнення основного зобов'язання, а також іпотечного договору, що 
унеможливлює його розгляд як вторинного (акцесорного) договору до 
відповідних цивільно-правових договорів. 

З викладеного вище слідує, що в сучасній доктрині цивільного права в 
рамках досліджуваного наукового підходу вторинність (акцесорність) цивільно-
правових договорів визначається через умови їх укладення і характер 
породжуваних ними правовідносин. Вторинним (акцесорним) в такому 
розумінні вважається договір, умовою укладення якого виступає існування 
певного договірного цивільного правовідношення (зобов'язання) і який, як 
правило, однак не обов’язково, укладається за наявності договору як підстави 
виникнення та/або розвитку відповідних правовідносин. У зв’язку з цим до 
вторинних (акцесорних) в такому розумінні відносяться договори застави, 
іпотеки, поруки тощо. 

Зв'язок між цими договорами і домовленостями, що стали підставою 
виникнення основних зобов'язань, є очевидним, однак не має безпосереднього 
детермінуючого характеру. При цьому відповідний зв'язок переважно 
забезпечується залежністю додаткового (акцесорного) зобов'язання від 
основного, однак не взаємозалежністю відповідних договорів.  

У зв’язку з цим договір про задоволення вимог іпотекодержателя може 
безпосередньо впливати на правовідносини, що виникли з інших правових 
підстав, зокрема на підставі, наприклад, кредитного та іпотечного договорів, 
розвивати та припиняти ці правовідносини. Проте наявність зазначених 
договорів не є обов’язковою умовою його укладення. 
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Водночас, в світлі положень аналізованої наукової концепції слід звернути 
увагу і на концепцію додаткових договорів, яка знаходить підтримку, зокрема у 
Р. Б. Шишки. Як зазначає вчений, додаткові договори доповнюють чи змінюють 
умови основного договору [3, с. 378] уточняють або пролонгують його. Вони 
залежать від основних договорів, слідують їх юридичній долі [4, с. 122] і таким 
чином мають службове призначення [3, с. 378]. Очевидно, що в даному випадку 
йдеться, зокрема про додаткові договори, якими вносяться зміни до умов 
існуючих договорів, зокрема про асортимент товарів, що закупляються, характер 
та обсяг послуг і робіт тощо. 

Зокрема в ході розвитку відповідних правовідносин вже після укладення 
певного договору покупець, замовник послуг або робіт може забажати змінити, 
доповнити чи конкретизувати характер чи обсяг благ, які бажає отримати або 
інші пункти домовленості. Тому, для того, щоб не укладати новий договір, 
сторони, як правило, укладають додатковий договір до вже існуючого. Тому 
укладення таких договорів вимагає існування «основного» (первинного) 
договору, який конкретизується, змінюється або припиняється, адже, як правило, 
вони не містять всіх необхідних істотних умов, що висуваються законом до 
договорів на підставі яких виникають цивільні правовідносин. 

Проведений аналіз показує, що в рамках аналізованої наукової концепції в 
межах якої до вторинних (акцесорних) договорів відносять, зокрема договори 
поруки, застави, іпотеки тощо, вторинність (акцесорність) договору 
розглядається як його характеристика, що позначає укладення відповідного 
договору для забезпечення виконання, розвитку або припинення існуючого 
цивільного правовідношення, що, як правило, має відносний характер, а також, 
за наявності, договору, що виступив підставою виникнення та/або розвитку 
відповідних правовідносин. 

Однак, ураховуючи те, що як основне зобов'язання, так і іпотечне можуть 
виникати на підставі, відмінній від цивільно-правового договору, договір про 
задоволення вимог іпотекодержателя в окресленому розумінні може бути 
самостійним цивільно-правовим договором, а його зв’язок з кредитним та 
іпотечним договорами, за їх наявності, є досить умовним. Своєю чергою дійсно 
вторинними до основних (первинних) виступають так звані додаткові договори, 
що виконують, як правило, технічні функції і якими є договори про внесення 
змін до чинного договору або договори, які конкретизують чи змінюють умови 
чинних договорів. Як правило, вони так і називаються «Договір про внесення 
змін до договору … », «Додатковий договір до договору … » тощо. 
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Традиційно в науці цивільного права, представництвом вважається 

правовідношення, відповідно до якого одна сторона (представник) на підставі 
набутих нею повноважень виступає і діє від імені особи, яку представляє, 
створюючи, змінюючи або припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та 
обов’язки [1, с. 225].  

З точки зору цивільного процесуального права, представництво в 
цивільному процесі — це процесуальна діяльність, яка відбувається у межах 
правовідношення між представником та судом, однієї особи (представника) від 
імені та в інтересах іншої особи (яка бере участь у справі), що здійснюється з 
метою захисту та охорони прав, свобод та інтересів у суді особи, яку 
представляють, і надання допомоги суду в установленні дійсних прав і обов'язків 
осіб, які беруть участь у справі [2, с. 211]. 

Залежно від підстав (юридичних фактів), з наявністю яких закон пов’язує 
виникнення правовідносин представництва, виділяють два його види - законне 
(обов’язкове) та добровільне (договірне). 

Батьки є законними, тобто уповноваженими уже в силу свого правового 
статусу, представниками своїх неповнолітніх дітей і виступають по відношенню 
до будь-яких інших осіб без особливих на те повноважень [3, с.258]. Як 
уточнюють В. П. Маслов та О. О. Пушкін, батьки є природніми опікунами 
(піклувальниками) дітей, і діючи в якості таких, вони одночасно є і законними 
представниками, представництво яких не потребує спеціального оформлення 
повноважень [4, с.137]. Розглядаючи питання щодо такого виду судового 
представництва, Г. П. Осокіна, називає його законним тому, що «той, кого 
представляють, в силу різноманітних причин не в змозі самостійно обрати собі 
представника. У зв’язку з чим представника визначено законом» [5, с.43]. Я. М. 
Шевченко також наголошує, що батькам надані широкі права щодо дітей, тому в 
законі визначено, що батьки здійснюють захист прав та інтересів своїх 
неповнолітніх дітей і виступають як їх законні представники в усіх установах без 
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залежать від основних договорів, слідують їх юридичній долі [4, с. 122] і таким 
чином мають службове призначення [3, с. 378]. Очевидно, що в даному випадку 
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інші пункти домовленості. Тому, для того, щоб не укладати новий договір, 
сторони, як правило, укладають додатковий договір до вже існуючого. Тому 
укладення таких договорів вимагає існування «основного» (первинного) 
договору, який конкретизується, змінюється або припиняється, адже, як правило, 
вони не містять всіх необхідних істотних умов, що висуваються законом до 
договорів на підставі яких виникають цивільні правовідносин. 

Проведений аналіз показує, що в рамках аналізованої наукової концепції в 
межах якої до вторинних (акцесорних) договорів відносять, зокрема договори 
поруки, застави, іпотеки тощо, вторинність (акцесорність) договору 
розглядається як його характеристика, що позначає укладення відповідного 
договору для забезпечення виконання, розвитку або припинення існуючого 
цивільного правовідношення, що, як правило, має відносний характер, а також, 
за наявності, договору, що виступив підставою виникнення та/або розвитку 
відповідних правовідносин. 

Однак, ураховуючи те, що як основне зобов'язання, так і іпотечне можуть 
виникати на підставі, відмінній від цивільно-правового договору, договір про 
задоволення вимог іпотекодержателя в окресленому розумінні може бути 
самостійним цивільно-правовим договором, а його зв’язок з кредитним та 
іпотечним договорами, за їх наявності, є досить умовним. Своєю чергою дійсно 
вторинними до основних (первинних) виступають так звані додаткові договори, 
що виконують, як правило, технічні функції і якими є договори про внесення 
змін до чинного договору або договори, які конкретизують чи змінюють умови 
чинних договорів. Як правило, вони так і називаються «Договір про внесення 
змін до договору … », «Додатковий договір до договору … » тощо. 
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Традиційно в науці цивільного права, представництвом вважається 

правовідношення, відповідно до якого одна сторона (представник) на підставі 
набутих нею повноважень виступає і діє від імені особи, яку представляє, 
створюючи, змінюючи або припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та 
обов’язки [1, с. 225].  

З точки зору цивільного процесуального права, представництво в 
цивільному процесі — це процесуальна діяльність, яка відбувається у межах 
правовідношення між представником та судом, однієї особи (представника) від 
імені та в інтересах іншої особи (яка бере участь у справі), що здійснюється з 
метою захисту та охорони прав, свобод та інтересів у суді особи, яку 
представляють, і надання допомоги суду в установленні дійсних прав і обов'язків 
осіб, які беруть участь у справі [2, с. 211]. 

Залежно від підстав (юридичних фактів), з наявністю яких закон пов’язує 
виникнення правовідносин представництва, виділяють два його види - законне 
(обов’язкове) та добровільне (договірне). 

Батьки є законними, тобто уповноваженими уже в силу свого правового 
статусу, представниками своїх неповнолітніх дітей і виступають по відношенню 
до будь-яких інших осіб без особливих на те повноважень [3, с.258]. Як 
уточнюють В. П. Маслов та О. О. Пушкін, батьки є природніми опікунами 
(піклувальниками) дітей, і діючи в якості таких, вони одночасно є і законними 
представниками, представництво яких не потребує спеціального оформлення 
повноважень [4, с.137]. Розглядаючи питання щодо такого виду судового 
представництва, Г. П. Осокіна, називає його законним тому, що «той, кого 
представляють, в силу різноманітних причин не в змозі самостійно обрати собі 
представника. У зв’язку з чим представника визначено законом» [5, с.43]. Я. М. 
Шевченко також наголошує, що батькам надані широкі права щодо дітей, тому в 
законі визначено, що батьки здійснюють захист прав та інтересів своїх 
неповнолітніх дітей і виступають як їх законні представники в усіх установах без 
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особливих на те повноважень. У разі, якщо неповнолітнім укладено шлюб, він 
стає повністю дієздатним і здійснює захист своїх прав самостійно [6, с. 61]. 
Таким чином, для того, щоб представляти інтереси дитини, батькам особливих 
повноважень не потрібно, оскільки вони є представниками дитини уже в силу 
походження останніх. 

Щодо другого виду представництва – добровільного (договірного), то 
воно визначається як правовідношення, в основі якого лежить погоджене 
волевиявлення представника і особи, яку він представляє [1, с. 232]. 

Зважаючи на наведені поняття представництва, можна стверджувати про 
неможливість здійснення договірного представництва вітчимом, мачухою щодо 
пасинка, падчерки. І ось чому. Договірне представництво передбачає укладення 
відповідного договору (або видачу довіреності) з особою, інтереси якої має 
представляти (захищати) представник. В нашому випадку - такою стороною є 
пасинок, падчерка, які в силу свого віку чи стану психічного здоров’я не можуть 
вчиняти подібні дії, а отже це унеможливлює в цілому виникнення 
представницьких відносин. 

З позицій чинного законодавства, представництво вітчима, мачухи не 
підпадає і під ознаки законного, оскільки відсутня єдина, по суті, кваліфікаційна 
ознака – походження дитини від даних осіб, а також відсутній документ, який би 
підтверджував наявність факту усиновлення, опіки чи піклування, створення 
прийомної сім’ї тощо. 

Однак, ми категорично не погоджуємося, що така ситуація відповідає 
реальному стану речей, і не може бути змінена тим же законом. На сьогодні 
конче потрібним є закріплення в законодавстві як поняття законного 
представника неповнолітніх пасинка, падчерки, так і доповнення переліку осіб, 
які можуть бути представниками дитини такими суб’єктами сімейно-правових 
відносин як вітчим, мачуха. Законодавче закріплення таких позицій, в першу і 
дуже важливу чергу, обумовлене тим, що представництво дитини та захист її 
прав та законних інтересів – нерозривно пов’язані між собою явища. Вкрай 
важливо також усвідомлювати, що не завжди той із батьків, хто проживає із 
дитиною може в силу різноманітних життєвих обставин, здійснити захист своєї 
дитини. До того ж, можуть мати місце випадки, коли інший з батьків дитини 
(біологічний батько чи мати) взагалі не приймають участі у вихованні та 
утриманні дитини, місце його знаходження не відоме, або ж коли він (вона)  
позбавлений (позбавлена) батьківських прав. Представництво виявляється не 
можливим, бо не має суб’єкта, який би по закону взяв на себе такі функції, або ж 
він позбавлений законом на здійснення таких правомочностей щодо дитини 
(рішення суду про позбавлення батьківських прав). Заслуговує на увагу думка О. 
М. Пономаренка, який відносить вітчима, мачуху до представників другого 
рівня, які можуть здійснювати представництво тільки «при нездійсненні своїх 
повноважень представниками першого рівня» [7, с. 116]. Очевидно 
представниками першого рівня, автор називає рідних батьків дитини. 

Ми повністю погоджуємося із точкою зору Д. Г. Попової, яка слушно 
вказує, що поняття законного представника  та спеціального правового статусу 
представника не є тотожними. Оскільки в першому випадку він здійснює 

відповідні дії від власного імені, а в другому випадку – в матеріальних і 
процесуальних відносинах набуває самостійного статусу [8, с. 299]. 

Отже, в силу того, що законне представництво неповнолітнього фактично 
встановлюється, є потреба в легальному визначенні цього поняття в нормах 
матеріального та процесуального права. Ми вважаємо, законним представником 
неповнолітнії пасинка, падчерки слід вважати осіб, які наділені сімейно-правовим 
статусом вітчима, мачухи, і на яких за законом покладені спеціальні права 
(обов’язки) щодо представництва та захисту прав та охоронюваних законом 
інтересів пасинка, падчерки у всіх органах, установах, організаціях, у відносинах з 
будь-якими фізичними чи юридичними особами, в тому числі в судах, і на яких у 
випадках та в порядку, встановлену законом, покладено повну чи субсидіарну 
майнову відповідальність за правочини, укладені неповнолітнім, а також за 
шкоду, завдану неповнолітніми пасинками, падчерками третім особам. 

З огляду на це, питання щодо закріплення за вітчимом, мачухою 
спеціального правового статусу законного представника пасинка, падчерки є 
важливим, навіть, спочатку з практичного боку, а потім уже з – теоретичного. 

Як бачимо, спеціальний правовий статус законного представника тісно 
пов'язаний зі сімейно-правовим статусом вітчима, мачухи як батьків та осіб, що 
їх замінюють і набуває самостійного значення в матеріальних та процесуальних 
відносинах. До спеціального правового статусу можуть бути включені: 
спеціальна правоздатність, спеціальні права та обов’язки, відповідальність 
представника, які реалізуються в матеріальних та процесуальних відносинах 
представництва, а також у відносинах, які не охоплюються відносинами 
представництва. 

Отже, ми вважаємо, що для здійснення представництва прав та інтересів 
малолітніх, неповнолітніх пасинка, падчерки вітчим, мачуха повинні бути 
наділені спеціальним правовим статусом, який дозволить їм виступати 
представниками в конкретному правовідношенні. Коли мова йде про здійснення 
представницьких повноважень у суді, спостерігається деяке змішування двох 
процесуальних статусів – законного і судового представника. Тому, вітчим, 
мачуха можуть виступати в якості заінтересованих осіб, тим більше така 
категорія визначена чинним ЦПК України. 
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особливих на те повноважень. У разі, якщо неповнолітнім укладено шлюб, він 
стає повністю дієздатним і здійснює захист своїх прав самостійно [6, с. 61]. 
Таким чином, для того, щоб представляти інтереси дитини, батькам особливих 
повноважень не потрібно, оскільки вони є представниками дитини уже в силу 
походження останніх. 

Щодо другого виду представництва – добровільного (договірного), то 
воно визначається як правовідношення, в основі якого лежить погоджене 
волевиявлення представника і особи, яку він представляє [1, с. 232]. 

Зважаючи на наведені поняття представництва, можна стверджувати про 
неможливість здійснення договірного представництва вітчимом, мачухою щодо 
пасинка, падчерки. І ось чому. Договірне представництво передбачає укладення 
відповідного договору (або видачу довіреності) з особою, інтереси якої має 
представляти (захищати) представник. В нашому випадку - такою стороною є 
пасинок, падчерка, які в силу свого віку чи стану психічного здоров’я не можуть 
вчиняти подібні дії, а отже це унеможливлює в цілому виникнення 
представницьких відносин. 

З позицій чинного законодавства, представництво вітчима, мачухи не 
підпадає і під ознаки законного, оскільки відсутня єдина, по суті, кваліфікаційна 
ознака – походження дитини від даних осіб, а також відсутній документ, який би 
підтверджував наявність факту усиновлення, опіки чи піклування, створення 
прийомної сім’ї тощо. 

Однак, ми категорично не погоджуємося, що така ситуація відповідає 
реальному стану речей, і не може бути змінена тим же законом. На сьогодні 
конче потрібним є закріплення в законодавстві як поняття законного 
представника неповнолітніх пасинка, падчерки, так і доповнення переліку осіб, 
які можуть бути представниками дитини такими суб’єктами сімейно-правових 
відносин як вітчим, мачуха. Законодавче закріплення таких позицій, в першу і 
дуже важливу чергу, обумовлене тим, що представництво дитини та захист її 
прав та законних інтересів – нерозривно пов’язані між собою явища. Вкрай 
важливо також усвідомлювати, що не завжди той із батьків, хто проживає із 
дитиною може в силу різноманітних життєвих обставин, здійснити захист своєї 
дитини. До того ж, можуть мати місце випадки, коли інший з батьків дитини 
(біологічний батько чи мати) взагалі не приймають участі у вихованні та 
утриманні дитини, місце його знаходження не відоме, або ж коли він (вона)  
позбавлений (позбавлена) батьківських прав. Представництво виявляється не 
можливим, бо не має суб’єкта, який би по закону взяв на себе такі функції, або ж 
він позбавлений законом на здійснення таких правомочностей щодо дитини 
(рішення суду про позбавлення батьківських прав). Заслуговує на увагу думка О. 
М. Пономаренка, який відносить вітчима, мачуху до представників другого 
рівня, які можуть здійснювати представництво тільки «при нездійсненні своїх 
повноважень представниками першого рівня» [7, с. 116]. Очевидно 
представниками першого рівня, автор називає рідних батьків дитини. 

Ми повністю погоджуємося із точкою зору Д. Г. Попової, яка слушно 
вказує, що поняття законного представника  та спеціального правового статусу 
представника не є тотожними. Оскільки в першому випадку він здійснює 

відповідні дії від власного імені, а в другому випадку – в матеріальних і 
процесуальних відносинах набуває самостійного статусу [8, с. 299]. 

Отже, в силу того, що законне представництво неповнолітнього фактично 
встановлюється, є потреба в легальному визначенні цього поняття в нормах 
матеріального та процесуального права. Ми вважаємо, законним представником 
неповнолітнії пасинка, падчерки слід вважати осіб, які наділені сімейно-правовим 
статусом вітчима, мачухи, і на яких за законом покладені спеціальні права 
(обов’язки) щодо представництва та захисту прав та охоронюваних законом 
інтересів пасинка, падчерки у всіх органах, установах, організаціях, у відносинах з 
будь-якими фізичними чи юридичними особами, в тому числі в судах, і на яких у 
випадках та в порядку, встановлену законом, покладено повну чи субсидіарну 
майнову відповідальність за правочини, укладені неповнолітнім, а також за 
шкоду, завдану неповнолітніми пасинками, падчерками третім особам. 

З огляду на це, питання щодо закріплення за вітчимом, мачухою 
спеціального правового статусу законного представника пасинка, падчерки є 
важливим, навіть, спочатку з практичного боку, а потім уже з – теоретичного. 

Як бачимо, спеціальний правовий статус законного представника тісно 
пов'язаний зі сімейно-правовим статусом вітчима, мачухи як батьків та осіб, що 
їх замінюють і набуває самостійного значення в матеріальних та процесуальних 
відносинах. До спеціального правового статусу можуть бути включені: 
спеціальна правоздатність, спеціальні права та обов’язки, відповідальність 
представника, які реалізуються в матеріальних та процесуальних відносинах 
представництва, а також у відносинах, які не охоплюються відносинами 
представництва. 

Отже, ми вважаємо, що для здійснення представництва прав та інтересів 
малолітніх, неповнолітніх пасинка, падчерки вітчим, мачуха повинні бути 
наділені спеціальним правовим статусом, який дозволить їм виступати 
представниками в конкретному правовідношенні. Коли мова йде про здійснення 
представницьких повноважень у суді, спостерігається деяке змішування двох 
процесуальних статусів – законного і судового представника. Тому, вітчим, 
мачуха можуть виступати в якості заінтересованих осіб, тим більше така 
категорія визначена чинним ЦПК України. 
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ 
ПОДРУЖЖЯМ 

 

З огляду на удосконалення та стрімкий розвиток суспільних відносин, 
значне розширення диспозитивних засад цивільних правовідносин спадковий 
договір, відомий законодавству багатьох європейських країн, можна визнати 
таким, що зумовлений потребами суспільства, і є важливим з практичної 
сторони. 

Спадковий договір визначається як договір, за яким одна сторона 
(набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони 
(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача 
(ст. 1302 ЦК України).  

На думку Н. П. Шами, незважаючи на те, що спадковий договір, 
структурно розміщений у книзі 6 ЦК України «Спадкове право», до спадкового 
договору не застосовуються норми спадкового права в силу відсутності в ньому 
юридичного складу спадкового правонаступництва [1, с. 5].  

У свою чергу Н. В. Мазуренко відносить спадковий договір до 
«нетипових договорів» цивільного права. Це пояснюється тим, що у спадковому 
договорі фактично поєднано два договори : 1) договір про виконання дій 
набувачем, який породжує відповідні зобов’язання; 2) договір про передачу 
права власності на майно відчужувача після його смерті [2, с. 10]. 

За таких обстав залишається відкритим питання щодо місця спадкового 
договору в системі договірних зобов’язань, що безпосередньо пов’язане із 
предметом, змістом, порядком його укладення та визначенням сторін спадкового 
договору. 

Предмет спадкового договору виступає його істотною умовою. До 
предмету досліджуваного договору можна віднести як набуття права власності 
на майно, так і виконання розпоряджень відчужувача.  

Слід зважати, що спадковий договір може бути укладений з участю 
подружжя, що зумовлює специфіку предмету такого договору. Так, згідно зі 

ст. 1306 ЦК України предметом спадкового договору, укладеного подружжям, 
може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, 
а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя. Спадковим 
договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя 
спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно 
переходить до набувача за договором.  

Таким чином подружжя має право укласти спадковий договір стосовно 
майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Відповідно до 
п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 р. № 7 «Про 
практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної 
власності громадян на жилий будинок» для права спільної сумісної власності на 
будинок, збудований у період шлюбу, не має значення на ім’я кого з подружжя 
він оформлений. Але при укладенні спадкового договору нотаріусу необхідно 
пред’явити документ про право власності на нерухоме майно. І в даному випадку 
той з подружжя, хто є співвласником нерухомого майна, але його дані відсутні в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відчужувачем бути не 
може. Подружжю надано рівні права на їхнє спільне майно, яким вони 
розпоряджаються за спільною згодою. А тому відчужувачем у спадковому 
договорі виступає той з подружжя, хто є власником нерухомого майна, але 
інший повинен надати письмову,нотаріально посвідчену, згоду [4, с. 44]. 

Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з 
подружжя право власності на майно переходить до іншого, а в разі смерті 
останнього право власності переходить до набувача за спадковим договором. В 
протилежному випадку у спадковому договорі може бути встановлено, що 
набувач може набути майно після смерті одного з подружжя – частину його 
майна, а потім, після смерті другого з подружжя – частину майна останнього. 
Щодо практичної реалізації цього положення Р. А. Майданик зазначив, що за 
змістом ч. 2 ст. 1306 ЦК України частка померлого подружжя у спільному 
сумісному майні має переходити до того з подружжя, який пережив. Право 
власності на зазначену частку має підтверджуватись свідоцтвом про право 
власності. Якщо подружжя перебувало у зареєстрованому шлюбі, але до смерті 
спільно не проживали, це не є перешкодою для успадкування майна [5, с. 103].  

В юридичній літературі звертається увага на правовий статус набувача, 
який перебуває у зареєстрованому шлюбі. Зокрема Є. О. Рябоконь наголошує, 
що, оскільки спадковий договір не породжує права на спадкування в набувача і, 
відповідно, не є підставою для одержання його в особисту приватну власність 
згідно з положеннями СК (статті 57–59), то у разі перебування набувача у шлюбі 
під час настання смерті відчужувача майно буде вважатися об’єктом спільної 
сумісної власності. Разом із тим, набувач може під час укладення договору 
зазначати в його тексті про те, що він виконує договір за рахунок власних 
коштів. У такому разі майно після смерті відчужувача перейде у особисту 
власність набувача [6, с. 186] 

Якщо набувачем за спадковим договором є один із подружжя і він 
виконує договір за рахунок коштів (майна), що є об’єктом спільної сумісної 
власності подружжя, для укладення досліджуваного договору необхідне 
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ 
ПОДРУЖЖЯМ 

 

З огляду на удосконалення та стрімкий розвиток суспільних відносин, 
значне розширення диспозитивних засад цивільних правовідносин спадковий 
договір, відомий законодавству багатьох європейських країн, можна визнати 
таким, що зумовлений потребами суспільства, і є важливим з практичної 
сторони. 

Спадковий договір визначається як договір, за яким одна сторона 
(набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони 
(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача 
(ст. 1302 ЦК України).  

На думку Н. П. Шами, незважаючи на те, що спадковий договір, 
структурно розміщений у книзі 6 ЦК України «Спадкове право», до спадкового 
договору не застосовуються норми спадкового права в силу відсутності в ньому 
юридичного складу спадкового правонаступництва [1, с. 5].  

У свою чергу Н. В. Мазуренко відносить спадковий договір до 
«нетипових договорів» цивільного права. Це пояснюється тим, що у спадковому 
договорі фактично поєднано два договори : 1) договір про виконання дій 
набувачем, який породжує відповідні зобов’язання; 2) договір про передачу 
права власності на майно відчужувача після його смерті [2, с. 10]. 

За таких обстав залишається відкритим питання щодо місця спадкового 
договору в системі договірних зобов’язань, що безпосередньо пов’язане із 
предметом, змістом, порядком його укладення та визначенням сторін спадкового 
договору. 

Предмет спадкового договору виступає його істотною умовою. До 
предмету досліджуваного договору можна віднести як набуття права власності 
на майно, так і виконання розпоряджень відчужувача.  

Слід зважати, що спадковий договір може бути укладений з участю 
подружжя, що зумовлює специфіку предмету такого договору. Так, згідно зі 

ст. 1306 ЦК України предметом спадкового договору, укладеного подружжям, 
може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, 
а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя. Спадковим 
договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя 
спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно 
переходить до набувача за договором.  

Таким чином подружжя має право укласти спадковий договір стосовно 
майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Відповідно до 
п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 р. № 7 «Про 
практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної 
власності громадян на жилий будинок» для права спільної сумісної власності на 
будинок, збудований у період шлюбу, не має значення на ім’я кого з подружжя 
він оформлений. Але при укладенні спадкового договору нотаріусу необхідно 
пред’явити документ про право власності на нерухоме майно. І в даному випадку 
той з подружжя, хто є співвласником нерухомого майна, але його дані відсутні в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відчужувачем бути не 
може. Подружжю надано рівні права на їхнє спільне майно, яким вони 
розпоряджаються за спільною згодою. А тому відчужувачем у спадковому 
договорі виступає той з подружжя, хто є власником нерухомого майна, але 
інший повинен надати письмову,нотаріально посвідчену, згоду [4, с. 44]. 

Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з 
подружжя право власності на майно переходить до іншого, а в разі смерті 
останнього право власності переходить до набувача за спадковим договором. В 
протилежному випадку у спадковому договорі може бути встановлено, що 
набувач може набути майно після смерті одного з подружжя – частину його 
майна, а потім, після смерті другого з подружжя – частину майна останнього. 
Щодо практичної реалізації цього положення Р. А. Майданик зазначив, що за 
змістом ч. 2 ст. 1306 ЦК України частка померлого подружжя у спільному 
сумісному майні має переходити до того з подружжя, який пережив. Право 
власності на зазначену частку має підтверджуватись свідоцтвом про право 
власності. Якщо подружжя перебувало у зареєстрованому шлюбі, але до смерті 
спільно не проживали, це не є перешкодою для успадкування майна [5, с. 103].  

В юридичній літературі звертається увага на правовий статус набувача, 
який перебуває у зареєстрованому шлюбі. Зокрема Є. О. Рябоконь наголошує, 
що, оскільки спадковий договір не породжує права на спадкування в набувача і, 
відповідно, не є підставою для одержання його в особисту приватну власність 
згідно з положеннями СК (статті 57–59), то у разі перебування набувача у шлюбі 
під час настання смерті відчужувача майно буде вважатися об’єктом спільної 
сумісної власності. Разом із тим, набувач може під час укладення договору 
зазначати в його тексті про те, що він виконує договір за рахунок власних 
коштів. У такому разі майно після смерті відчужувача перейде у особисту 
власність набувача [6, с. 186] 

Якщо набувачем за спадковим договором є один із подружжя і він 
виконує договір за рахунок коштів (майна), що є об’єктом спільної сумісної 
власності подружжя, для укладення досліджуваного договору необхідне 
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одержання згоди другого з подружжя у належній формі (ч. 3 ст. 65 СК України), 
оскільки витрачання таких коштів (майна) в інтересах відчужувача за спадковим 
договором слід вважати формою розпорядження спільною сумісною власністю. 

Аналіз глави 90 ЦК України та положень статей 57–59 СК України 
дозволяє виокремити два види спадкових договорів за участю подружжя, 
покладаючи в основу класифікації предмет договору: 1) спадковий договір, 
предметом якого є майно, що перебуває у спільній сумісній власності подружжя; 
2) спадковий договір, предметом якого є особиста приватна власність одного із 
подружжя. 
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ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ 

КОНКУРСУ ТА ЗА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТАМИ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ 
МОДЕЛЕЙ ПРАВОВСТАНОВЛЕННЯ  

 
Юридичний порядок виникнення цивільних правовідносин з публічної 

обіцянки винагороди, а також модель таких правовідносин не одержали 
комплексного та всебічного висвітлення в юридичній літературі, не кажучи вже 
про різницю між конструкціями правовстановлення при публічній обіцянці 

винагороди без оголошення конкурсу та за його результатами. При цьому 
розгляд цього питання є передумовою встановлення юридичного потенціалу 
моделі цивільних правовідносин з публічної обіцянки винагороди на тлі 
активного розвитку конструкцій договорів і «експансії» договору у всі сфери 
приватних відносин як одного з найбільш ефективних способів їх 
саморегулювання. 

Водночас, незважаючи на те, що положення про публічну обіцянку 
винагороди без оголошення конкурсу та за його результатами розміщені в межах 
різних параграфів, проте в рамках однієї глави Цивільного кодексу України (далі 
– ЦК України) (глава 78), різниця між відповідними порядками виникнення 
цивільних правовідносин в окремих випадках має принциповий характер, якщо 
не сказати, що це взагалі різні за змістом правовстановлюючі конструкції 

В першу чергу слід розпочати зі спільних рис. 
1. Публічність обіцянки винагороди. Як не дивно, однак при 

прискіпливому погляді спільність зазначених порядків правовстановлення 
проявляється в публічності обіцянки винагороди. Назви відповідних моделей, 
зокрема «публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу» (параграф 1 
глави 78 ЦК України) та «публічна обіцянка винагороди за результатами 
конкурсу» (параграф 2 глави 78 ЦК України) [1], в цьому сенсі не зводяться до 
формальності, а дійсно відображають спільні риси аналізованих моделей. 

Публічність проявляється в тому, що обіцянка винагороди повинна 
сповіщатись невизначеному колу осіб для забезпечення можливості будь-якої 
особи надати визначений результат. Надання інформації окремій особі не буде 
вважатись публічною обіцянкою винагороди. В такому разі відносини набувають 
договірного характеру [2, с. 565].  

Поряд із цим, в цій же частині може знаходити прояв і диференціація 
аналізованих моделей правовстановлення. Зокрема, положення параграфу 1 
глави 78 ЦК України не передбачають можливості закритого виконання 
завдання, тобто залучення до нього лише певних осіб, що в першу чергу 
пов'язується з характером самого завдання на чому ми зупинимось далі. Своєю 
чергою конкурс може мати закритий характер, тобто до його участі можуть бути 
залучені лише певні особи (частина третя статті 1150 ЦК України) [1]. 

Далі ж досліджувані порядки правовстановлення лише розмежовуються. 
2. Характер завдання (конкурсу). На відміну від публічної обіцянки 

винагороди без оголошення конкурсу, публічна обіцянка винагороди за 
результатами конкурсу відрізняється формалізацією умов. Закон вказує на 
суттєві умови конкурсу, без дотримання яких він може бути визнаний у 
судовому порядку недійсним [3, с. 105]. 

При цьому важливим є сутність завдання (конкурсу).  
Зі змісту частини першої статті 1144 ЦК України можна визначити 

орієнтований характер такого завдання. В цьому нормативному положенні 
вказується на те, що особа має право публічно обіцяти винагороду (нагороду) за 
передання їй відповідного результату (передання інформації, знайдення речі, 
знайдення фізичної особи тощо) [1, ст. 1144]. 
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одержання згоди другого з подружжя у належній формі (ч. 3 ст. 65 СК України), 
оскільки витрачання таких коштів (майна) в інтересах відчужувача за спадковим 
договором слід вважати формою розпорядження спільною сумісною власністю. 

Аналіз глави 90 ЦК України та положень статей 57–59 СК України 
дозволяє виокремити два види спадкових договорів за участю подружжя, 
покладаючи в основу класифікації предмет договору: 1) спадковий договір, 
предметом якого є майно, що перебуває у спільній сумісній власності подружжя; 
2) спадковий договір, предметом якого є особиста приватна власність одного із 
подружжя. 
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ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ 

КОНКУРСУ ТА ЗА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТАМИ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ 
МОДЕЛЕЙ ПРАВОВСТАНОВЛЕННЯ  

 
Юридичний порядок виникнення цивільних правовідносин з публічної 

обіцянки винагороди, а також модель таких правовідносин не одержали 
комплексного та всебічного висвітлення в юридичній літературі, не кажучи вже 
про різницю між конструкціями правовстановлення при публічній обіцянці 

винагороди без оголошення конкурсу та за його результатами. При цьому 
розгляд цього питання є передумовою встановлення юридичного потенціалу 
моделі цивільних правовідносин з публічної обіцянки винагороди на тлі 
активного розвитку конструкцій договорів і «експансії» договору у всі сфери 
приватних відносин як одного з найбільш ефективних способів їх 
саморегулювання. 

Водночас, незважаючи на те, що положення про публічну обіцянку 
винагороди без оголошення конкурсу та за його результатами розміщені в межах 
різних параграфів, проте в рамках однієї глави Цивільного кодексу України (далі 
– ЦК України) (глава 78), різниця між відповідними порядками виникнення 
цивільних правовідносин в окремих випадках має принциповий характер, якщо 
не сказати, що це взагалі різні за змістом правовстановлюючі конструкції 

В першу чергу слід розпочати зі спільних рис. 
1. Публічність обіцянки винагороди. Як не дивно, однак при 

прискіпливому погляді спільність зазначених порядків правовстановлення 
проявляється в публічності обіцянки винагороди. Назви відповідних моделей, 
зокрема «публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу» (параграф 1 
глави 78 ЦК України) та «публічна обіцянка винагороди за результатами 
конкурсу» (параграф 2 глави 78 ЦК України) [1], в цьому сенсі не зводяться до 
формальності, а дійсно відображають спільні риси аналізованих моделей. 

Публічність проявляється в тому, що обіцянка винагороди повинна 
сповіщатись невизначеному колу осіб для забезпечення можливості будь-якої 
особи надати визначений результат. Надання інформації окремій особі не буде 
вважатись публічною обіцянкою винагороди. В такому разі відносини набувають 
договірного характеру [2, с. 565].  

Поряд із цим, в цій же частині може знаходити прояв і диференціація 
аналізованих моделей правовстановлення. Зокрема, положення параграфу 1 
глави 78 ЦК України не передбачають можливості закритого виконання 
завдання, тобто залучення до нього лише певних осіб, що в першу чергу 
пов'язується з характером самого завдання на чому ми зупинимось далі. Своєю 
чергою конкурс може мати закритий характер, тобто до його участі можуть бути 
залучені лише певні особи (частина третя статті 1150 ЦК України) [1]. 

Далі ж досліджувані порядки правовстановлення лише розмежовуються. 
2. Характер завдання (конкурсу). На відміну від публічної обіцянки 

винагороди без оголошення конкурсу, публічна обіцянка винагороди за 
результатами конкурсу відрізняється формалізацією умов. Закон вказує на 
суттєві умови конкурсу, без дотримання яких він може бути визнаний у 
судовому порядку недійсним [3, с. 105]. 

При цьому важливим є сутність завдання (конкурсу).  
Зі змісту частини першої статті 1144 ЦК України можна визначити 

орієнтований характер такого завдання. В цьому нормативному положенні 
вказується на те, що особа має право публічно обіцяти винагороду (нагороду) за 
передання їй відповідного результату (передання інформації, знайдення речі, 
знайдення фізичної особи тощо) [1, ст. 1144]. 
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Хоча це лише орієнтир, проте наведення законодавцем саме «ряду» 
прикладів дає привід стверджувати, що відповідне нормативне положення при 
його проектуванні, було розраховане саме на «подібні» випадки, які 
визначаються спільними ознаками наведених актів поведінки. 

Розгляд цієї ситуації з точки зору особи, яка пообіцяла винагороду, дає 
привід стверджувати, що, здійснюючи публічну обіцянку, вона прагне одержати 
або повернути в певній мірі «ексклюзивне» або «обмежене» благо, яке належало 
їй або становить для неї велику цінність. 

Положення чинного цивільного законодавства України дещо ширше 
підходять до визначення предмету конкурсу, ніж до предмету завдання. 
Частиною другою статті 1151 ЦК України встановлюється, що предметом 
конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення 
певної дії, виконання роботи тощо [1, ст. 1151], хоча закон визначає порядок 
оцінювання лише результатів інтелектуальної, творчої діяльності, поданих на 
конкурс (стаття 1155 ЦК України), що дозволяє стверджувати, що саме 
відповідні об’єкти розглядались законодавцем в ході нормотворення в якості 
базових, стандартних предметів конкурсу. 

3. Цінність завдання (конкурсу) для учасників правовідносин з 
публічної обіцянки винагороди. Виконання завдання безпосередньо 
пов'язується із задоволенням законних інтересів особи, яка публічно пообіцяла 
винагороду. Основна мета конкурсу, як правило, не передбачає отриманням 
засновником конкуру певного майнового блага від учасників. 

Особа, яка публічно обіцяє винагороду без оголошення конкурсу, бажає 
отримати визначене майнове благо – річ, інформацію, послугу чи результати 
робіт, передача, надання чи виконання якого і становить безпосереднє завдання. 
У зв’язку з цим таке майнове благо або корисний ефект від нього безпосередньо 
виникає на стороні особи, яка здійснила публічну обіцянку винагороди або 
переходить у її сферу.  

У випадку ж проведення конкурсу простежується зміщення акценту 
безпосередньо з майнового блага на його оцінку, порівняння результатів. 
Підтвердженням цьому слугує положення статті 1157 ЦК України частиною 
першою, якої зокрема встановлюється, що подання учасником конкурсу речі на 
конкурс не припиняє його права власності на цю річ. 

При публічній обіцянці за результатами конкурсу, конкурс виступає лише 
способом, інструментом виявлення найкращих результатів. При цьому власне 
такі результати, як правило, не переходять у власність засновника конкурсу.  

Як показує практика, досить часто конкурси проводяться для виявлення 
потенційних учасників майбутніх договірних цивільних правовідносин. Зокрема, 
якщо предметом конкурсу є наукові винаходи, корисні моделі, промислові зразки 
тощо, то в такому випадку конкурс дає змогу оцінити перспективи відповідних 
наукових розробок і створює підґрунтя для укладення в подальшому договору між 
засновником конкурсу чи іншими особами та учасником на впровадження розробки 
у практику.  

Також проведення конкурсів може переслідувати соціальні цілі, наприклад, 
облагороджування територій населених пунктів, окремих мікрорайонів тощо. Це 
конкурси на кращий мікрорайон, двір, під’їзд тощо. 

Водночас останнім часом простежується тенденція до монетизації конкурсів. В 
сучасних умовах організатори змагань забезпечують залучення спонсорів, продаж 
квитків, продаж прав на показ, товарів [4, с. 1140] і таким чином формують фонди 
гонорарів для учасників конкурсу і витрат на його проведення. 

Підсумовуючи вищевикладене необхідно зробити висновок, що різниця між 
правовстановлюючими моделями при публічній обіцянці винагороди без 
оголошення конкурсу та за його результатами є суттєвою. Розмежування завдання та 
конкурсу має досить глибинний характер і визначальним чином відображається не 
тільки в порядках правовстановлення, проте також і в меті та цінності відповідних 
юридичних конструкцій. 

Спільною їх рисою виступає публічність, що слугує засобом залучення у процес 
виконання завдання або до участі у конкурсі якомога ширшої аудиторії. Водночас 
конкурс при цьому може мати і закритий характер, що відрізняє його від завдання. 

Різниця між аналізованими правовстановлюючими порядками полягає, зокрема 
у характерах завдання та конкурсу, їх меті та цінності для учасників відповідних 
правовідносин. Завдання передбачає одержання особою, яка публічно пообіцяла 
винагороду, певного блага від виконавця. Це може бути інформація, річ, результати 
робіт чи послуги. Своєю чергою конкурс не передбачає одержання його засновником 
певного майнового блага безпосередньо від учасників. При цьому з іншого боку 
конкурс передбачає одержання переможцем нагороди за рахунок засновника 
конкурсу або ж залучених ним спонсорів. Лише останнім часом конкурси в силу 
комерціалізації стали джерелом доходів для його засновника та учасників. 

Окреслена специфіка безпосередньо підкреслює різницю між досліджуваними 
моделями правовстановлення і у зв’язку з цим визначає можливі сфери і мету їх 
використання в практиці. 
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Хоча це лише орієнтир, проте наведення законодавцем саме «ряду» 
прикладів дає привід стверджувати, що відповідне нормативне положення при 
його проектуванні, було розраховане саме на «подібні» випадки, які 
визначаються спільними ознаками наведених актів поведінки. 

Розгляд цієї ситуації з точки зору особи, яка пообіцяла винагороду, дає 
привід стверджувати, що, здійснюючи публічну обіцянку, вона прагне одержати 
або повернути в певній мірі «ексклюзивне» або «обмежене» благо, яке належало 
їй або становить для неї велику цінність. 

Положення чинного цивільного законодавства України дещо ширше 
підходять до визначення предмету конкурсу, ніж до предмету завдання. 
Частиною другою статті 1151 ЦК України встановлюється, що предметом 
конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення 
певної дії, виконання роботи тощо [1, ст. 1151], хоча закон визначає порядок 
оцінювання лише результатів інтелектуальної, творчої діяльності, поданих на 
конкурс (стаття 1155 ЦК України), що дозволяє стверджувати, що саме 
відповідні об’єкти розглядались законодавцем в ході нормотворення в якості 
базових, стандартних предметів конкурсу. 

3. Цінність завдання (конкурсу) для учасників правовідносин з 
публічної обіцянки винагороди. Виконання завдання безпосередньо 
пов'язується із задоволенням законних інтересів особи, яка публічно пообіцяла 
винагороду. Основна мета конкурсу, як правило, не передбачає отриманням 
засновником конкуру певного майнового блага від учасників. 

Особа, яка публічно обіцяє винагороду без оголошення конкурсу, бажає 
отримати визначене майнове благо – річ, інформацію, послугу чи результати 
робіт, передача, надання чи виконання якого і становить безпосереднє завдання. 
У зв’язку з цим таке майнове благо або корисний ефект від нього безпосередньо 
виникає на стороні особи, яка здійснила публічну обіцянку винагороди або 
переходить у її сферу.  

У випадку ж проведення конкурсу простежується зміщення акценту 
безпосередньо з майнового блага на його оцінку, порівняння результатів. 
Підтвердженням цьому слугує положення статті 1157 ЦК України частиною 
першою, якої зокрема встановлюється, що подання учасником конкурсу речі на 
конкурс не припиняє його права власності на цю річ. 

При публічній обіцянці за результатами конкурсу, конкурс виступає лише 
способом, інструментом виявлення найкращих результатів. При цьому власне 
такі результати, як правило, не переходять у власність засновника конкурсу.  

Як показує практика, досить часто конкурси проводяться для виявлення 
потенційних учасників майбутніх договірних цивільних правовідносин. Зокрема, 
якщо предметом конкурсу є наукові винаходи, корисні моделі, промислові зразки 
тощо, то в такому випадку конкурс дає змогу оцінити перспективи відповідних 
наукових розробок і створює підґрунтя для укладення в подальшому договору між 
засновником конкурсу чи іншими особами та учасником на впровадження розробки 
у практику.  

Також проведення конкурсів може переслідувати соціальні цілі, наприклад, 
облагороджування територій населених пунктів, окремих мікрорайонів тощо. Це 
конкурси на кращий мікрорайон, двір, під’їзд тощо. 

Водночас останнім часом простежується тенденція до монетизації конкурсів. В 
сучасних умовах організатори змагань забезпечують залучення спонсорів, продаж 
квитків, продаж прав на показ, товарів [4, с. 1140] і таким чином формують фонди 
гонорарів для учасників конкурсу і витрат на його проведення. 

Підсумовуючи вищевикладене необхідно зробити висновок, що різниця між 
правовстановлюючими моделями при публічній обіцянці винагороди без 
оголошення конкурсу та за його результатами є суттєвою. Розмежування завдання та 
конкурсу має досить глибинний характер і визначальним чином відображається не 
тільки в порядках правовстановлення, проте також і в меті та цінності відповідних 
юридичних конструкцій. 

Спільною їх рисою виступає публічність, що слугує засобом залучення у процес 
виконання завдання або до участі у конкурсі якомога ширшої аудиторії. Водночас 
конкурс при цьому може мати і закритий характер, що відрізняє його від завдання. 

Різниця між аналізованими правовстановлюючими порядками полягає, зокрема 
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Окреслена специфіка безпосередньо підкреслює різницю між досліджуваними 
моделями правовстановлення і у зв’язку з цим визначає можливі сфери і мету їх 
використання в практиці. 
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  Важливе значення у регулюванні сімейних відносин відіграє принцип 
свободи договору, який явно зафіксований у ч.2 ст.7 та ст.9 СК України [1]. Дія 
принципу свободи договору в сімейному праві безпосередньо пов'язана зі 
співвідношенням механізмів публічного та приватного регулювання сімейних 
відносин. Головним правовим засобом обмеження договірної свободи є 
імперативні норми, які діють навіть проти волі суб’єктів сімейних прав, отже, 
виключають їх автономію у вирішенні того чи іншого питання. 
            Для сімейних правовідносин притаманні наступні ознаки:  специфічний 
суб’єктний склад; тривалий характер;  специфічні підстави виникнення, зміни та 
припинення; невідчужуваність прав та обов’язків;  можливість суб’єктів 
сімейних правовідносин виступати учасниками відразу декількох сімейних 
правовідносин. Суб’єктам сімейних правовідносин надане право регулювання 
сімейних відносин за договором, якщо це не суперечить вимогам Сімейного 
кодексу, іншим законам та моральним засадам суспільства. Така можливість 
передбачена ст. 9 СК України [1], відповідно до якої передбачається можливість 
договірного врегулювання сімейних відносин між учасниками сімейних 
відносин за умови, що це не суперечить вимогам Кодексу, інших законів та 
моральним засадам суспільства.  
           Постає питання, наскільки широкі можливості учасників сімейних 
правовідносин у виборі цих умов договору.  Які межі принципу свободи 
договору в шлюбному контракті? 
            Сімейним кодексом передбачено, що шлюбним договором регулюються 
майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та 
обов’язки, а також майнові права та обов’язки подружжя як батьків.  Шлюбний 
договір грунтується на принципі свободи договору. Однак, законодавець 
закріпив й обмеження свободи шлюбного договору на законодавчому рівні щодо 
форми,  його суб'єктного складу і змісту. О. В. Дзера небезпідставно зазначає, 
що у Сімейному кодексі України не вирішено проблему співвідношення 
законного і договірного правових режимів майна подружжя [2,c.533].  
             За загальним правилом шлюбний договір укладається у письмовій формі 
і нотаріально посвідчується. Укладення даного договору із порушенням вимог, 
встановлених сімейним кодексом  щодо його форми, має наслідком його 
нікчемність. 
            Відповідно до принципу рівності взаємних прав та обов’язків - права і 
обов'язки повинні бути у кожної сторони шлюбного договору, інакше одна зі 
сторін буде знаходитися в вкрай несприятливих умовах. Який би режим 
власності не вибрали подружжя, інтереси кожної зі сторін повинні бути 
дотримані. 

          Обмеження в суб'єктному складі виражається в тому, що за загальним 
правилом учасниками шлюбного договору можуть виступати подружжя або 
особи, які мають намір зареєструвати в шлюб. Отже, це положення позбавляє 
обмежено дієздатних осіб права захистити свої сімейні інтереси за допомогою 
шлюбного договору, тому що шлюбний договір «не відноситься до числа 
дрібних побутових правочинів », які можуть укладати ці особи самостійно. Одні 
науковці не допускають укладення шлюбного договору обмежено дієздатними 
особами; інші, навпаки, вважають, що згоди законного представника досить для 
укладення шлюбного договору, оскільки шлюбний договір спрямований на 
зміцнення матеріального становища сім'ї. Так, на думку О. О. Ульяненко, якщо 
закон дозволяє подання заяви про реєстрацію шлюбу через представника, то 
подібне є можливим й при укладенні шлюбного договору (ч. 3 ст. 28 СК) [3]. На 
думку І. В. Жилінкової, шлюбний договір не може бути укладений ні за участі 
законного представника, ні за довіреністю, оскільки шлюбний договір 
нерозривно пов’язаний з особами його учасників, які перебувають у шлюбних 
відносинах[4]. В українському законодавстві заборони укладати шлюбний 
договір через представника немає. Однак застосування принципу «дозволено 
все,  що не заборонено законом» навряд чи буде переконливим та достатнім 
аргументом для суддів чи нотаріусів24. На нашу думку, потрібно розглянути 
питання про можливість укладення шлюбного договору представниками осіб, які 
мають дефекти цивільної дієздатності. Натомість варто погодитись із, 
висловленою в юридичній літературі, точкою зору про неможливість укладення 
шлюбного договору недієздатними особами [5, с. 90–91].  
           Також існують й спеціальні обмеження щодо шлюбного договору, 
передбачені Сімейним кодексом, зокрема не можна зменшувати обсяг прав 
дитини. 
           Принцип свободи шлюбного договору  полягає у тому, що сторони  
самостійно визначають умови (зміст) договору. Умови, що можуть бути 
визначені подружжям на власний розсуд, складаються з тих, що стосуються 
неврегульованих у законі відносин, та тих, що визначені в законі, але від яких 
сторони мають право відступити і врегулювати ці відносини на власний розсуд. 
Обмеження свободи шлюбного договору  стосується й змісту, по-перше, договір 
не повинен ставити одного із подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне 
становище порівняно із законодавством; по-друге, за шлюбним договором не 
може передаватись у власність одному із подружжя нерухоме майно та інше 
майно, право на яке підлягає державній реєстрації     ( ч.5 ст. 93 CК україни) [1]. 
           Свободу способу закріплення інших умов шлюбного договору можна теж 
зарахувати до договірних принципів. Проявом принципу свободи договору є 
також можливість подружжя визначати способи забезпечення договірного 
зобов’язаня та встановлювати форми (міри) відповідальності за порушення умов  
шлюбного договору тощо. Водночас варто звернути увагу на факт недостатнього 
                                                 
24 Якщо звернутись до досвіду зарубіжних країн, де шлюбні договори є поширенішими, то з’ясовуємо, що у 
Франції та Бельгії дозволено укладати такі договори через законних чи договірних представників за довіреністю, 
яка містить умови передбачуваного шлюбного договору. В Німеччині укладення шлюбного договору через 
представника за довіреністю можливо особою дієздатність якої обмежена зі згоди піклувальника. 
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також можливість подружжя визначати способи забезпечення договірного 
зобов’язаня та встановлювати форми (міри) відповідальності за порушення умов  
шлюбного договору тощо. Водночас варто звернути увагу на факт недостатнього 
                                                 
24 Якщо звернутись до досвіду зарубіжних країн, де шлюбні договори є поширенішими, то з’ясовуємо, що у 
Франції та Бельгії дозволено укладати такі договори через законних чи договірних представників за довіреністю, 
яка містить умови передбачуваного шлюбного договору. В Німеччині укладення шлюбного договору через 
представника за довіреністю можливо особою дієздатність якої обмежена зі згоди піклувальника. 
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законодавчого регулювання відповідальності за порушення шлюбного договору.  
Відповідальність можна розподілити на два види: відповідальність перед третіми 
особами та власне невиконання (неналежне виконання) шлюбного договору.  
Щодо стягнення моральної шкоди за невиконання (неналежне виконання) умов 
шлюбного договору, то це питання є дискусійним та потребує подальшого 
вдосконалення сімейного законодавства. Зауважимо, що відповідно до ст.102 СК 
України на вимогу одного з  подружжя шлюбний  договір  може  бути 
розірваний за рішенням суду з підстав,  що мають істотне значення, зокрема в 
разі неможливості його виконання [1]. 
             Отже, обмеження свободи договору в сімейному праві пов'язані з 
публічним інтересом в регулюванні сімейних відносин.  У сімейному праві 
допускається укладення як передбачених, так і не передбачених Сімейним 
кодексом  договорів, а також змішаних сімейно-правових договорів.  Єдиної 
точки зору щодо інституту свободи договору в доктрині сімейного права не 
існує. Одні автори повністю схвалюють існуючі обмеження з огляду на захисту 
інтересів інших учасників сімейних правовідносин, інші вважають, що необхідно 
розширити межі договірної свободи, оскільки сімейне право - це особлива сфера 
особистісних відносин.  
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В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ 

 
30 вересня 2020 року в День усиновлення, який запроваджений в Україні 

відповідно до Указу Президента України від 27 листопада 2008 року 
№ 1088/2008 «Про День усиновлення» [1], Міністерство соціальної політики 
України надало статистичні дані щодо усиновлення, зазначивши, що протягом 

останніх 10 років усиновлено 23 814 дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, з них: громадянами України – 17 659, іноземцями – 
6 155 [2]. Отже, за останні 10 років майже третина усиновлених дітей в Україні 
були усиновлені іноземцями. На жаль, правозастосовній практиці відомі й 
випадки скасування усиновлення, в тому числі й усиновлення іноземцями дітей-
громадян України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 238 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. 
усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо: 1) воно суперечить 
інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання; 2) дитина страждає 
недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що 
усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення; 3) між усиновлювачем і 
дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять 
неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх 
батьківських обов’язків [3]. 

Аналіз наведених вище законодавчих положень свідчить, що скасування 
усиновлення як санкція в сімейному праві за різними підставами має різну 
правову природу і може розглядатися як: 1) захід захисту, якщо дитина страждає 
недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що 
усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення або між усиновлювачем і 
дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять 
неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх 
батьківських обов’язків; 2) захід відповідальності, якщо воно суперечить 
інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання. 

Частина 1 ст. 69 Закону України від 23 червня 2005 р. № 2709-IV «Про 
міжнародне приватне право» передбачає, що усиновлення та його скасування 
регулюються особистим законом дитини та особистим законом усиновлювача. 
Якщо усиновлювач – подружжя, яке не має спільного особистого закону, то 
застосовується право, що визначає правові наслідки шлюбу [4]. 

Скасування усиновлення як санкцію в сімейному праві передбачено й 
законодавством іноземних держав. Стаття 125 Кодексу сімейного та 
опікунського Республіки Польща передбачає можливість скасування 
усиновлення за наявності поважних причин, коли усиновлений та усиновлювачі 
можуть вимагати скасування усиновлення за рішенням суду. Скасування 
усиновлення не допускається, якщо в результаті цього буде страждати 
благополуччя дитини. Заявляючи про скасування усиновлення, суд може, у разі 
необхідності, зберегти в силі зобов’язання щодо утримання. Після смерті 
усиновленого або усиновлювача скасування усиновлення не допускається, крім 
тих випадків, якщо вони померли після вчинення дій для скасування 
усиновлення. У цьому випадку замість усиновлювача до процесу приєднується 
опікун, встановлений судом [5].  

У ст. 4:138 ЦК Угорщини передбачена можливість скасування 
усиновлення за взаємною згодою сторін та в односторонньому порядку. Орган 
опіки має повноваження скасувати усиновлення за взаємною згодою сторін; 
якщо усиновлений є неповнолітньою особою скасування усиновлення можливе 
лише у разі забезпечення найвищих інтересів дитини. Під час процедури 
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законодавчого регулювання відповідальності за порушення шлюбного договору.  
Відповідальність можна розподілити на два види: відповідальність перед третіми 
особами та власне невиконання (неналежне виконання) шлюбного договору.  
Щодо стягнення моральної шкоди за невиконання (неналежне виконання) умов 
шлюбного договору, то це питання є дискусійним та потребує подальшого 
вдосконалення сімейного законодавства. Зауважимо, що відповідно до ст.102 СК 
України на вимогу одного з  подружжя шлюбний  договір  може  бути 
розірваний за рішенням суду з підстав,  що мають істотне значення, зокрема в 
разі неможливості його виконання [1]. 
             Отже, обмеження свободи договору в сімейному праві пов'язані з 
публічним інтересом в регулюванні сімейних відносин.  У сімейному праві 
допускається укладення як передбачених, так і не передбачених Сімейним 
кодексом  договорів, а також змішаних сімейно-правових договорів.  Єдиної 
точки зору щодо інституту свободи договору в доктрині сімейного права не 
існує. Одні автори повністю схвалюють існуючі обмеження з огляду на захисту 
інтересів інших учасників сімейних правовідносин, інші вважають, що необхідно 
розширити межі договірної свободи, оскільки сімейне право - це особлива сфера 
особистісних відносин.  
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30 вересня 2020 року в День усиновлення, який запроваджений в Україні 

відповідно до Указу Президента України від 27 листопада 2008 року 
№ 1088/2008 «Про День усиновлення» [1], Міністерство соціальної політики 
України надало статистичні дані щодо усиновлення, зазначивши, що протягом 

останніх 10 років усиновлено 23 814 дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, з них: громадянами України – 17 659, іноземцями – 
6 155 [2]. Отже, за останні 10 років майже третина усиновлених дітей в Україні 
були усиновлені іноземцями. На жаль, правозастосовній практиці відомі й 
випадки скасування усиновлення, в тому числі й усиновлення іноземцями дітей-
громадян України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 238 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. 
усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо: 1) воно суперечить 
інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання; 2) дитина страждає 
недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що 
усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення; 3) між усиновлювачем і 
дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять 
неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх 
батьківських обов’язків [3]. 

Аналіз наведених вище законодавчих положень свідчить, що скасування 
усиновлення як санкція в сімейному праві за різними підставами має різну 
правову природу і може розглядатися як: 1) захід захисту, якщо дитина страждає 
недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що 
усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення або між усиновлювачем і 
дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять 
неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх 
батьківських обов’язків; 2) захід відповідальності, якщо воно суперечить 
інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання. 

Частина 1 ст. 69 Закону України від 23 червня 2005 р. № 2709-IV «Про 
міжнародне приватне право» передбачає, що усиновлення та його скасування 
регулюються особистим законом дитини та особистим законом усиновлювача. 
Якщо усиновлювач – подружжя, яке не має спільного особистого закону, то 
застосовується право, що визначає правові наслідки шлюбу [4]. 

Скасування усиновлення як санкцію в сімейному праві передбачено й 
законодавством іноземних держав. Стаття 125 Кодексу сімейного та 
опікунського Республіки Польща передбачає можливість скасування 
усиновлення за наявності поважних причин, коли усиновлений та усиновлювачі 
можуть вимагати скасування усиновлення за рішенням суду. Скасування 
усиновлення не допускається, якщо в результаті цього буде страждати 
благополуччя дитини. Заявляючи про скасування усиновлення, суд може, у разі 
необхідності, зберегти в силі зобов’язання щодо утримання. Після смерті 
усиновленого або усиновлювача скасування усиновлення не допускається, крім 
тих випадків, якщо вони померли після вчинення дій для скасування 
усиновлення. У цьому випадку замість усиновлювача до процесу приєднується 
опікун, встановлений судом [5].  

У ст. 4:138 ЦК Угорщини передбачена можливість скасування 
усиновлення за взаємною згодою сторін та в односторонньому порядку. Орган 
опіки має повноваження скасувати усиновлення за взаємною згодою сторін; 
якщо усиновлений є неповнолітньою особою скасування усиновлення можливе 
лише у разі забезпечення найвищих інтересів дитини. Під час процедури 
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скасування усиновлення орган опіки може поспілкуватися з біологічними 
батьками дитини у випадку, якщо не існує якихось непереборних перешкод для 
цього. Усиновлення скасовується від дня набрання законної сили рішення органу 
опіки. Якщо будь-яка із сторін помирає в процесі скасування усиновлення, 
правові наслідки усиновлення, за умови, якщо скасування було дозволене, 
вважаються припиненими зі зворотною силою з моменту, коли заява була 
представлена на розгляд [6].  

Стаття 4:139 ЦК Угорщини передбачає можливість скасування 
усиновлення в односторонньому порядку. Усиновлення може бути скасоване за 
рішенням суду, якщо усиновлювач чи усиновлений поводять себе так, що 
роблять неможливим життя іншої особи. Якщо усиновлена особа є 
неповнолітньою, скасування усиновлення проводиться за виняткових і належним 
чином обґрунтованих обставин за заявою усиновлювачів. У разі смерті 
усиновлювача, усиновлення може бути скасовано в інтересах усиновленого, щоб 
повернути його сімейний стан за ознакою кровного походження. Для скасування 
усиновлення в судовому порядку заява може бути надана будь-якою зі сторін. 
Якщо усиновлена особа є неповнолітньою, орган опіки може подати позов про 
скасування усиновлення. Якщо сторона, відносно якої було подано позов про 
скасування усиновлення, померла, судом призначається опікун, який визнається 
відповідачем у справі. Якщо є більш ніж один усиновлювач, і один з них живий 
на момент пред’явлення позову, заява про скасування усиновлення може бути 
подана усиновлювачем від імені померлого усиновлювача. Якщо усиновлена 
особа є неповнолітньою, суд повинен заслухати біологічних батьків, за винятком 
випадків, коли існують непереборні перешкоди [6]. 

У ст.  359 ЦК Франції вказано, що повне усиновлення не підлягає 
скасуванню. Стаття 370 ЦК Франції передбачає можливість скасування простого 
усиновлення. Так, за наявності серйозних підстав, усиновлення може бути 
скасовано на вимогу усиновлювача чи усиновленої дитини, або, якщо вона є 
неповнолітньою особою, на вимогу органів прокуратури. Вимога про 
скасування, заявлена усиновлювачем, підлягає розгляду лише в разі, коли 
усиновлена дитина старше 15 років. Так само, якщо усиновлена дитина є 
неповнолітньою, вимога про скасування усиновлення може бути подана рідними 
батьком та матір’ю або, за їх відсутності, членом рідної сім’ї аж до двоюрідного 
ступеня споріднення, включно. Відповідно до ст. 370–2 ЦК Франції скасування 
усиновлення припиняє на майбутнє всі наслідки усиновлення [7]. 

Відповідно до ст. 153 Закону Республіки Словенія «Про шлюб та сімейні 
відносини» усиновлення не може бути скасоване [8]. 

Отже, за законодавством України та багатьох держав, які входять до 
Європейського Союзу, скасування усиновлення як санкція в сімейному праві 
допускається, хоча існують і держави, за законодавством яких не допускається 
скасування усиновлення, зокрема в Республіці Словенія. У будь-якому разі 
скасування усиновлення допускається в найкращих інтересах усиновленої 
дитини. Підстави скасування усиновлення за законодавством багатьох держав 
Європейського Союзу можна визначити як підстави для застосування заходів 

захисту сімейних прав та інтересів, а не як підстави відповідальності за 
порушення сімейних прав та інтересів усиновленої дитини. 
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скасування усиновлення орган опіки може поспілкуватися з біологічними 
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правовідношення, переходити від одного суб’єкта цивільного права до іншого. 
Незважаючи на це, підняте питання не знайшло чіткого вирішення в положеннях 
чинного цивільного законодавства України, хоча саме вони виступають 
підґрунтям для його усебічного осмислення. 

В якості одного з базових положень в цьому сенсі виступає стаття 1219 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), яка містить перелік прав, які 
не входять до складу спадщини у зв’язку з їх нерозривним зв’язком з особою 
спадкодавця. Їх розгляд здатен принаймні частково пролити світло на 
детермінанти нерозривного зв’язку зобов'язання з особою кредитора. 

1) Особисті немайнові права (п. 1 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1]. Цей вид 
суб’єктивних цивільних прав тісно пов'язаний з особою і є невіддільним від неї. 
Причина цьому полягає у правовій природі благ стосовно яких такі права 
існують. Це, зокрема життя, здоров'я, недоторканість, безпека, творчі здібності 
тощо. 

Законодавча заборона переходу відповідних суб’єктивних цивільних прав 
обумовлюється декількома обставинами. По-перше, це моральні догми. Не 
можна наділити оборотоздатністю, наприклад, право особи на життя, адже це 
означало б, що набувачу такого права може належати право на життя іншої 
особи, яким він може розпорядитись на власний розсуд, зокрема і припинити за 
правом слідування існування блага стосовно якого таке право існує. По-друге, це 
нездатність окремих немайнових благ стосовно яких існують відповідні 
суб’єктивні цивільні права, в принципі переходити від однієї особи до іншої. 
Наприклад, літературна, художня, наукова та технічна творчість особи не може 
перейти від неї до іншої особи, оскільки вона пов’язана з унікальними 
властивостями особи, її здібностями, талантами, досвідом тощо. Іншими 
словами, відповідні немайнові блага пов’язані з особою, що відображається у 
відповідних суб’єктивних цивільних правах. 

2) Право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях 
громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами  
(п. 2 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1]. Віднесення цих суб’єктивних цивільних прав 
до таких, що нерозривно пов’язані з особою, якій вони належать, пояснюється 
тим, що для їх виникнення важливу роль відіграють особисті характеристики 
відповідної особи. Прийнято вважати, що в основу відносин між засновниками 
(учасниками) товариства покладається довіра один до одного. 

Водночас сьогодні ця теза піддається активному переосмисленню і не лише 
на рівні наукових розробок, проте також у нормативній площині. Зокрема, 
наприклад, положення Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» практично зняли питання характеру відносин між 
учасниками відповідних товариств, встановивши, що спадкоємці учасника 
набувають його частку у товаристві без згоди інших учасників (ст. 23) [2,  
ст. 23]. 

3) Право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров'я (п. 3 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1]. Віднесення цього 
права до такого, що нерозривно пов’язане з особою його носія, вважаємо, в 
першу чергу обумовлюється характером благ стосовно якого воно існує. 

Здоров'я має індивідуальний і особистий характер і не може переходити від 
однієї особи до іншої, що, як ми зазначили вище, відображається і на 
суб’єктивних цивільних правах, які існують стосовно нього. Однак, у випадку 
права на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров'я, існує ще одна причина. Нею виступає піклування держави про особу. 
Існуючи стосовно немайнового блага, відповідне право виступає інструментом 
відновлення останнього у випадку пошкодження. У зв’язку з цим, заборона 
переходу такого права забезпечує високу ймовірність того, що відповідна особа 
отримає визначене відшкодування й витратить його на відновлення власного 
здоров'я, а не передасть таке право іншому учаснику обороту з метою отримання 
благ, не пов’язаних з цією метою.  

З іншого боку, зі смертю особи припиняється і існування її здоров'я, що 
спричиняє припинення необхідності його відновлення. Можливість спадкоємців 
стягнення з боржника спадкодавця заборгованих останньому сум на 
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я [3, 
с. 147], пояснюється лише вимогою справедливості, адже боржник був 
зобов’язаний здійснити відповідне відшкодування задля відновлення здоров'я 
спадкодавця. Недобросовісність боржника не повинна бути підставою для 
звільнення його від цивільно-правової відповідальності. 

4) Права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені 
законом (п. 4 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1] за своїм характером також пов’язані з 
індивідуальними обставинами на стороні особи. Аліменти мають цільовий 
характер і пов'язуються з певними обставинами особистого характеру на стороні 
відповідної особи, зокрема її перебування у шлюбі з іншою особою. Пенсія являє 
собою матеріальні виплати, які вираховуються на підставі стажу роботи особи, 
розміру її заробітної плати та/або інших обставин. Схожу природу мають 
допомоги та інші виплати. 

5) Права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені 
статтею 608 ЦК України (п. 5 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1]. Посилання в ст. 1219 
ЦК України на ст. 608 ЦК України утворює юридичне коло, а також ускладнює 
застосування відповідних нормативних положень в практиці правореалізації та 
правозастосування. Адже, в ст. 608 ЦК України йдеться про припинення зі смертю 
боржника або кредитора зобов'язання, що нерозривно пов’язані з їх особами, проте 
відсутня відповідь на питання про які конкретно зобов'язання йдеться. У зв’язку з 
цим утворюється ситуація при якій бланкетність ст. 1219 ЦК України взагалі не 
призводить до будь-яких ефективних результатів, а відповідний припис не 
наповнюється жодним змістом. 

Водночас окреслене дає змогу стверджувати, що детермінантами 
нерозривного зв’язку зобов'язання з особою кредитора виступають такі фактори. 

1. Особисте немайнове благо як об’єкт цивільного права. Суб'єктивне 
цивільне право на особисте немайнове благо, як правило, виникає з виникненням 
фізичної або юридичної особи і є невідокремлюваними від неї. У зв’язку з цим 
воно нерозривно пов’язане з відповідною особою, тобто має особистий характер. 
В такому разі нерозривний зв'язок правовідношення з управоможеною особою 
визначається існуванням у неї прав на особисте немайнове благо. 
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правовідношення, переходити від одного суб’єкта цивільного права до іншого. 
Незважаючи на це, підняте питання не знайшло чіткого вирішення в положеннях 
чинного цивільного законодавства України, хоча саме вони виступають 
підґрунтям для його усебічного осмислення. 

В якості одного з базових положень в цьому сенсі виступає стаття 1219 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), яка містить перелік прав, які 
не входять до складу спадщини у зв’язку з їх нерозривним зв’язком з особою 
спадкодавця. Їх розгляд здатен принаймні частково пролити світло на 
детермінанти нерозривного зв’язку зобов'язання з особою кредитора. 

1) Особисті немайнові права (п. 1 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1]. Цей вид 
суб’єктивних цивільних прав тісно пов'язаний з особою і є невіддільним від неї. 
Причина цьому полягає у правовій природі благ стосовно яких такі права 
існують. Це, зокрема життя, здоров'я, недоторканість, безпека, творчі здібності 
тощо. 

Законодавча заборона переходу відповідних суб’єктивних цивільних прав 
обумовлюється декількома обставинами. По-перше, це моральні догми. Не 
можна наділити оборотоздатністю, наприклад, право особи на життя, адже це 
означало б, що набувачу такого права може належати право на життя іншої 
особи, яким він може розпорядитись на власний розсуд, зокрема і припинити за 
правом слідування існування блага стосовно якого таке право існує. По-друге, це 
нездатність окремих немайнових благ стосовно яких існують відповідні 
суб’єктивні цивільні права, в принципі переходити від однієї особи до іншої. 
Наприклад, літературна, художня, наукова та технічна творчість особи не може 
перейти від неї до іншої особи, оскільки вона пов’язана з унікальними 
властивостями особи, її здібностями, талантами, досвідом тощо. Іншими 
словами, відповідні немайнові блага пов’язані з особою, що відображається у 
відповідних суб’єктивних цивільних правах. 

2) Право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях 
громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами  
(п. 2 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1]. Віднесення цих суб’єктивних цивільних прав 
до таких, що нерозривно пов’язані з особою, якій вони належать, пояснюється 
тим, що для їх виникнення важливу роль відіграють особисті характеристики 
відповідної особи. Прийнято вважати, що в основу відносин між засновниками 
(учасниками) товариства покладається довіра один до одного. 

Водночас сьогодні ця теза піддається активному переосмисленню і не лише 
на рівні наукових розробок, проте також у нормативній площині. Зокрема, 
наприклад, положення Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» практично зняли питання характеру відносин між 
учасниками відповідних товариств, встановивши, що спадкоємці учасника 
набувають його частку у товаристві без згоди інших учасників (ст. 23) [2,  
ст. 23]. 

3) Право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров'я (п. 3 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1]. Віднесення цього 
права до такого, що нерозривно пов’язане з особою його носія, вважаємо, в 
першу чергу обумовлюється характером благ стосовно якого воно існує. 

Здоров'я має індивідуальний і особистий характер і не може переходити від 
однієї особи до іншої, що, як ми зазначили вище, відображається і на 
суб’єктивних цивільних правах, які існують стосовно нього. Однак, у випадку 
права на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров'я, існує ще одна причина. Нею виступає піклування держави про особу. 
Існуючи стосовно немайнового блага, відповідне право виступає інструментом 
відновлення останнього у випадку пошкодження. У зв’язку з цим, заборона 
переходу такого права забезпечує високу ймовірність того, що відповідна особа 
отримає визначене відшкодування й витратить його на відновлення власного 
здоров'я, а не передасть таке право іншому учаснику обороту з метою отримання 
благ, не пов’язаних з цією метою.  

З іншого боку, зі смертю особи припиняється і існування її здоров'я, що 
спричиняє припинення необхідності його відновлення. Можливість спадкоємців 
стягнення з боржника спадкодавця заборгованих останньому сум на 
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я [3, 
с. 147], пояснюється лише вимогою справедливості, адже боржник був 
зобов’язаний здійснити відповідне відшкодування задля відновлення здоров'я 
спадкодавця. Недобросовісність боржника не повинна бути підставою для 
звільнення його від цивільно-правової відповідальності. 

4) Права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені 
законом (п. 4 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1] за своїм характером також пов’язані з 
індивідуальними обставинами на стороні особи. Аліменти мають цільовий 
характер і пов'язуються з певними обставинами особистого характеру на стороні 
відповідної особи, зокрема її перебування у шлюбі з іншою особою. Пенсія являє 
собою матеріальні виплати, які вираховуються на підставі стажу роботи особи, 
розміру її заробітної плати та/або інших обставин. Схожу природу мають 
допомоги та інші виплати. 

5) Права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені 
статтею 608 ЦК України (п. 5 ч. 1 ст. 1219 ЦК України) [1]. Посилання в ст. 1219 
ЦК України на ст. 608 ЦК України утворює юридичне коло, а також ускладнює 
застосування відповідних нормативних положень в практиці правореалізації та 
правозастосування. Адже, в ст. 608 ЦК України йдеться про припинення зі смертю 
боржника або кредитора зобов'язання, що нерозривно пов’язані з їх особами, проте 
відсутня відповідь на питання про які конкретно зобов'язання йдеться. У зв’язку з 
цим утворюється ситуація при якій бланкетність ст. 1219 ЦК України взагалі не 
призводить до будь-яких ефективних результатів, а відповідний припис не 
наповнюється жодним змістом. 

Водночас окреслене дає змогу стверджувати, що детермінантами 
нерозривного зв’язку зобов'язання з особою кредитора виступають такі фактори. 

1. Особисте немайнове благо як об’єкт цивільного права. Суб'єктивне 
цивільне право на особисте немайнове благо, як правило, виникає з виникненням 
фізичної або юридичної особи і є невідокремлюваними від неї. У зв’язку з цим 
воно нерозривно пов’язане з відповідною особою, тобто має особистий характер. 
В такому разі нерозривний зв'язок правовідношення з управоможеною особою 
визначається існуванням у неї прав на особисте немайнове благо. 

217



В цьому сенсі саме властивість об’єкта, стосовно якого існує суб'єктивне 
цивільне право, визначає його нерозривний зв'язок з особою носія. Якщо 
відповідне благо не може бути відділене від особи, не наділене оборотоздатністю 
у вузькому розумінні цього слова, тоді і право, що існує на відповідне благо, не 
може бути відокремлене від носія. 

2. Особисті властивості і характеристики певної особи. Зокрема, право на 
аліменти, матеріальні допомоги, премії, винагороди за особисті заслуги, має 
особистий характер, оскільки пов'язується з певними обставинами на стороні 
відповідної особи, які мають особистий характер. У зв’язку з цим таке право є 
невідчужуваним. Його виникнення пов'язується з реалізацією особою особистих 
здібностей, талантів, наявністю в неї певних морально-етичних якостей тощо, які 
виступають обов’язковою умовою виникнення відповідного суб’єктивного 
цивільного права, яке не може виникнути у особи, на стороні якої такі обставини 
відсутні. Особа не може передати належне їй право на винагороду, однак, вже 
будучи власником винагороди, може розпорядитись нею на власний розсуд. 

Також в контексті тези, що підлягає переосмисленню в умовах сьогодення, 
засновники (учасники) господарських товариств, зокрема повного та 
командитного, товариств з додатковою та обмеженою відповідальністю будують 
відносини на довірі. Ризиковість підприємницької діяльності безпосередньо 
пов’язана і з ризиками понесення збитків або втрати вкладів і знецінення 
корпоративних прав. У зв’язку з цим у понятійно-категоріальному апараті 
цивільного права для позначення учасників господарських товариств також 
використовувався термін «товарищі», що підкреслює характер відносини між 
відповідними особами. Відносні ж правовідносини між ними в силу цієї 
обставини можуть справедливо називатись «зобов'язання особистого характеру» 
[4, с. 14] або «особисті зобов'язання». 
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КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ДОГОВОРУ 

 
Конфіденційність міцно вплетена в матерію цивільного права, яке будучи 

приватноправовою галуззю, повинно забезпечувати в межах предмету та за 
допомогою властивого їй методу правового регулювання непоширюваність 
певної інформації крім випадків, встановлених законом чи договором.  

Водночас в умовах активного розвитку інформаційного простору і 
технологій збирання, обробки та поширення інформації на перший план у  
системі засобів забезпечення конфіденційності виходить цивільно-правовий 
договір. В аспекті відсутності чіткої ідентифікації змісту категорії 
«конфіденційність» актуальності набуває предмет договору з її забезпечення. 

Що являє собою конфіденційність і чому термін «конфіденційний» 
використовується переважно відносно інформації? Відповідь на ці питання 
виступають ключем до визначення предмету договору про забезпечення 
конфіденційності.  

Слово «конфіденційність» (від лат. confidentia – довіра [1, с. 88], довір’я [2, 
с. 130; 3, с. 40]) активно увійшло в понятійно-категоріальний апарат цивілістики 
ще на зорі становлення галузі цивільного прав. Проте, незважаючи на виконання 
ним не лише номінативної функції, проте також і втілення в ньому однієї з 
визначальних для приватного права і цивільних правовідносин характеристики, в 
положеннях чинного цивільного законодавства України відповідний термін не 
знайшов чіткого і однозначного розкриття. 

В сучасних лексикографічних джерелах термін «конфіденційність» 
розкривається як властивість за значенням «конфіденційний», що своєю чергою 
являє собою той, що не підлягає розголосові; довірчий, таємний [4, с. 570]. При 
цьому моніторинг змісту нормативно-правових актів демонструє те, що 
аналізований термін вживається переважно відносно інформації. Зокрема, про це 
свідчать положення Законів України «Про інформацію» (статті 6, 11, 21) [5, 
ст.ст. 6, 11, 21], «Про захист персональних даних» (стаття 5) [6, ст. 5], «Про 
доступ до публічної інформації» (статті 6 та 7) [7, ст.ст. 6, 7] та ін. 

Водночас в це питання необхідно внести ясність. Зокрема, в якості базової 
властивості конфіденційності в сучасних умовах слід розглядати саме таємність, 
нерозголошення. Можна припустити, що в Римському праві в основу відповідної 
категорії покладалось дещо вужче розуміння про що свідчить її етимологія. 
Нагадаємо, що від лат. confidentia – довіра [1, с. 88]. Це дає змогу припустити, 
що на ранніх стадіях розвитку механізму правового регулювання приватних 
відносин цей термін використовувався переважно для позначення явищ, які 
базувались на довірі, наприклад, довірчих правовідносин, довірчих доручень, а 
також звісно інформації про відповідні явища та процеси.  
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В цьому сенсі саме властивість об’єкта, стосовно якого існує суб'єктивне 
цивільне право, визначає його нерозривний зв'язок з особою носія. Якщо 
відповідне благо не може бути відділене від особи, не наділене оборотоздатністю 
у вузькому розумінні цього слова, тоді і право, що існує на відповідне благо, не 
може бути відокремлене від носія. 

2. Особисті властивості і характеристики певної особи. Зокрема, право на 
аліменти, матеріальні допомоги, премії, винагороди за особисті заслуги, має 
особистий характер, оскільки пов'язується з певними обставинами на стороні 
відповідної особи, які мають особистий характер. У зв’язку з цим таке право є 
невідчужуваним. Його виникнення пов'язується з реалізацією особою особистих 
здібностей, талантів, наявністю в неї певних морально-етичних якостей тощо, які 
виступають обов’язковою умовою виникнення відповідного суб’єктивного 
цивільного права, яке не може виникнути у особи, на стороні якої такі обставини 
відсутні. Особа не може передати належне їй право на винагороду, однак, вже 
будучи власником винагороди, може розпорядитись нею на власний розсуд. 

Також в контексті тези, що підлягає переосмисленню в умовах сьогодення, 
засновники (учасники) господарських товариств, зокрема повного та 
командитного, товариств з додатковою та обмеженою відповідальністю будують 
відносини на довірі. Ризиковість підприємницької діяльності безпосередньо 
пов’язана і з ризиками понесення збитків або втрати вкладів і знецінення 
корпоративних прав. У зв’язку з цим у понятійно-категоріальному апараті 
цивільного права для позначення учасників господарських товариств також 
використовувався термін «товарищі», що підкреслює характер відносини між 
відповідними особами. Відносні ж правовідносини між ними в силу цієї 
обставини можуть справедливо називатись «зобов'язання особистого характеру» 
[4, с. 14] або «особисті зобов'язання». 
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КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ДОГОВОРУ 

 
Конфіденційність міцно вплетена в матерію цивільного права, яке будучи 

приватноправовою галуззю, повинно забезпечувати в межах предмету та за 
допомогою властивого їй методу правового регулювання непоширюваність 
певної інформації крім випадків, встановлених законом чи договором.  

Водночас в умовах активного розвитку інформаційного простору і 
технологій збирання, обробки та поширення інформації на перший план у  
системі засобів забезпечення конфіденційності виходить цивільно-правовий 
договір. В аспекті відсутності чіткої ідентифікації змісту категорії 
«конфіденційність» актуальності набуває предмет договору з її забезпечення. 

Що являє собою конфіденційність і чому термін «конфіденційний» 
використовується переважно відносно інформації? Відповідь на ці питання 
виступають ключем до визначення предмету договору про забезпечення 
конфіденційності.  

Слово «конфіденційність» (від лат. confidentia – довіра [1, с. 88], довір’я [2, 
с. 130; 3, с. 40]) активно увійшло в понятійно-категоріальний апарат цивілістики 
ще на зорі становлення галузі цивільного прав. Проте, незважаючи на виконання 
ним не лише номінативної функції, проте також і втілення в ньому однієї з 
визначальних для приватного права і цивільних правовідносин характеристики, в 
положеннях чинного цивільного законодавства України відповідний термін не 
знайшов чіткого і однозначного розкриття. 

В сучасних лексикографічних джерелах термін «конфіденційність» 
розкривається як властивість за значенням «конфіденційний», що своєю чергою 
являє собою той, що не підлягає розголосові; довірчий, таємний [4, с. 570]. При 
цьому моніторинг змісту нормативно-правових актів демонструє те, що 
аналізований термін вживається переважно відносно інформації. Зокрема, про це 
свідчать положення Законів України «Про інформацію» (статті 6, 11, 21) [5, 
ст.ст. 6, 11, 21], «Про захист персональних даних» (стаття 5) [6, ст. 5], «Про 
доступ до публічної інформації» (статті 6 та 7) [7, ст.ст. 6, 7] та ін. 

Водночас в це питання необхідно внести ясність. Зокрема, в якості базової 
властивості конфіденційності в сучасних умовах слід розглядати саме таємність, 
нерозголошення. Можна припустити, що в Римському праві в основу відповідної 
категорії покладалось дещо вужче розуміння про що свідчить її етимологія. 
Нагадаємо, що від лат. confidentia – довіра [1, с. 88]. Це дає змогу припустити, 
що на ранніх стадіях розвитку механізму правового регулювання приватних 
відносин цей термін використовувався переважно для позначення явищ, які 
базувались на довірі, наприклад, довірчих правовідносин, довірчих доручень, а 
також звісно інформації про відповідні явища та процеси.  
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Водночас в сучасних умовах цей термін набув більш широкого значення. 
Зводити конфіденційність виключно до довіри в контексті прагматики майнових 
цивільних правовідносин досить складно, адже необхідність забезпечення 
схоронності певної інформації, її нерозголошення, може виникати в різних 
сферах суспільного життя, починаючи від приватних правовідносин, заснованих 
на довірі, прикладом чому можуть виступати відносини між поручителем та 
представником, і аж до відносин з надання послуг чи виконання робіт, які не 
пов'язуються, як правило, з існуванням довірчого зв’язку між їх учасниками. 

Уточнення потребує поширена теза про те, що об’єктом конфіденційності 
виступає інформація. 

В окресленому вище розумінні конфіденційність при її розгляді як  
таємності, позначає недоступність для сторонніх очей, обмеженість у доступі, 
невідомість для осіб певних обставин правової реальності. Особа може бути 
необізнана з приводу певних подій чи актів, що мали місце у правовому житті у 
зв’язку з цим до моменту обізнаності вони становлять для неї таємницю, не є 
умоглядними. В такому разі конфіденційною може бути зустріч, певна подія, 
юридично важлива дія, що вчинена таємно, тобто практично будь-яка обставина 
правової реальності. Однак у праві про конфіденційність, як правило, 
стверджують відносно поведінки осіб, яка цілеспрямовано здійснюється за 
межами широкої уваги, таємно, або як-то кажуть приватно. Іншим словами, 
конфіденційність забезпечується не стільки об’єктивними обставинами, скільки 
цілеспрямованою поведінкою учасників цивільних правовідносин. Вона полягає 
в умисному і цілеспрямованому утаюванні певних обставин, а також відомостей 
про них. 

Окреслене дає привід стверджувати, що властивість конфіденційності 
характерна не лише для інформації, проте в першу чергу для обставин правової 
реальності, які намагаються цілеспрямовано утаїти. Однак, в такому разі постає 
питання чому ж в законодавчих актів акцент в аспекті конфіденційності 
робиться саме на інформації?  

В залежності від конкретних умов, може існувати необхідність забезпечення 
конфіденційності відповідних обставин як в момент їх виникнення, перебігу та 
завершення, наприклад, конфіденційність зустрічі в цілому або конфіденційність 
перебування особи в певному місці, так і збереження конфіденційності після 
настання таких обставин. В останньому випадку в силу того, що на момент 
забезпечення конфіденційності відповідні обставини вже припинились, 
забезпеченню підлягає конфіденційність саме інформації про них.  

Наведене дозволяє стверджувати, що розгляд конфіденційності переважно в 
контексті інформації пов'язується з тим, що саме інформація становить основну 
загрозу для конфіденційності, виступає основним засобом її порушення. У 
випадку завершення юридично важливої обставини, яку особи бажають утаїти, 
єдино можливим способом відкриття «завіси таємничості» виступає інформація. 
Крім осіб, які були свідками відповідних обставин та/або осіб, чиї акти 
утаюються, ніхто не може їх споглядати. Єдиним способом отримання знань про 
них виступає інформація. 

Ураховуючи викладене вище, звертаючись до питання предмету договору 
про конфіденційність слід зважати на те, що в положеннях чинного Цивільного 
кодексу України термін «предмет» переважно використовується для позначення 
речей та майнових прав (стаття 656, 718, 760, 1030) або лише речей (статті 788, 
798, 807, 812), що підлягають передачі однією стороною договору іншій, або в 
одному з випадків – для позначення законних інтересів, що підлягають 
страхуванню (стаття 980), [8]. Тому, у такому розумінні предметом договору про 
конфіденційність виступає власне інформація як сукупність певних даних про 
обставини правової реальності (поведінку особи, події, юридичні стани тощо) 
або відповідні обставини при їх мисленні як ідеальних об'єктів, зодягнених у 
мовну форму. 

Узагальнюючи вищевикладене необхідно констатувати, що феномен 
конфіденційності не знайшов комплексного розкриття у цивілістиці. 
Акцентування уваги на конфіденційності інформації без визначення сутності 
власне конфіденційності створює підґрунтя для дискусій, а прийняття за основу 
тези про те, що конфіденційною може бути лише інформація, яка, по суті, є 
вторинним, похідним продуктом від характеру обставин правової реальності, 
яких вона стосується, виступає безпосередньою перепоною у вірному розумінні 
відповідної властивості. 

Конфіденційність інформації, як правило, є похідною від конфіденційності 
обставин, яких вона стосується. Інформація виступає лише способом порушення 
такої конфіденційності у зв’язку з чим саме вона потрапляє у предмет 
договірного цивільно-правового регулювання і виступає безпосереднім 
предметом договору з її забезпечення. 

В контексті зазначеного, договір про забезпечення конфіденційності може 
бути використаний переважно як спосіб правового регулювання цивільних 
відносин, що пов’язані з обставинами правової реальності (поведінкою осіб або 
подіями), які в силу певних виправданих і в першу чергу законних причин 
необхідно утаїти, зокрема шляхом повної заборони або обмеження поширення 
інформації стосовно них у будь-якій або у чітко визначеній формі. 
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таємності, позначає недоступність для сторонніх очей, обмеженість у доступі, 
невідомість для осіб певних обставин правової реальності. Особа може бути 
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зв’язку з цим до моменту обізнаності вони становлять для неї таємницю, не є 
умоглядними. В такому разі конфіденційною може бути зустріч, певна подія, 
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про них. 

Окреслене дає привід стверджувати, що властивість конфіденційності 
характерна не лише для інформації, проте в першу чергу для обставин правової 
реальності, які намагаються цілеспрямовано утаїти. Однак, в такому разі постає 
питання чому ж в законодавчих актів акцент в аспекті конфіденційності 
робиться саме на інформації?  

В залежності від конкретних умов, може існувати необхідність забезпечення 
конфіденційності відповідних обставин як в момент їх виникнення, перебігу та 
завершення, наприклад, конфіденційність зустрічі в цілому або конфіденційність 
перебування особи в певному місці, так і збереження конфіденційності після 
настання таких обставин. В останньому випадку в силу того, що на момент 
забезпечення конфіденційності відповідні обставини вже припинились, 
забезпеченню підлягає конфіденційність саме інформації про них.  

Наведене дозволяє стверджувати, що розгляд конфіденційності переважно в 
контексті інформації пов'язується з тим, що саме інформація становить основну 
загрозу для конфіденційності, виступає основним засобом її порушення. У 
випадку завершення юридично важливої обставини, яку особи бажають утаїти, 
єдино можливим способом відкриття «завіси таємничості» виступає інформація. 
Крім осіб, які були свідками відповідних обставин та/або осіб, чиї акти 
утаюються, ніхто не може їх споглядати. Єдиним способом отримання знань про 
них виступає інформація. 

Ураховуючи викладене вище, звертаючись до питання предмету договору 
про конфіденційність слід зважати на те, що в положеннях чинного Цивільного 
кодексу України термін «предмет» переважно використовується для позначення 
речей та майнових прав (стаття 656, 718, 760, 1030) або лише речей (статті 788, 
798, 807, 812), що підлягають передачі однією стороною договору іншій, або в 
одному з випадків – для позначення законних інтересів, що підлягають 
страхуванню (стаття 980), [8]. Тому, у такому розумінні предметом договору про 
конфіденційність виступає власне інформація як сукупність певних даних про 
обставини правової реальності (поведінку особи, події, юридичні стани тощо) 
або відповідні обставини при їх мисленні як ідеальних об'єктів, зодягнених у 
мовну форму. 

Узагальнюючи вищевикладене необхідно констатувати, що феномен 
конфіденційності не знайшов комплексного розкриття у цивілістиці. 
Акцентування уваги на конфіденційності інформації без визначення сутності 
власне конфіденційності створює підґрунтя для дискусій, а прийняття за основу 
тези про те, що конфіденційною може бути лише інформація, яка, по суті, є 
вторинним, похідним продуктом від характеру обставин правової реальності, 
яких вона стосується, виступає безпосередньою перепоною у вірному розумінні 
відповідної властивості. 

Конфіденційність інформації, як правило, є похідною від конфіденційності 
обставин, яких вона стосується. Інформація виступає лише способом порушення 
такої конфіденційності у зв’язку з чим саме вона потрапляє у предмет 
договірного цивільно-правового регулювання і виступає безпосереднім 
предметом договору з її забезпечення. 

В контексті зазначеного, договір про забезпечення конфіденційності може 
бути використаний переважно як спосіб правового регулювання цивільних 
відносин, що пов’язані з обставинами правової реальності (поведінкою осіб або 
подіями), які в силу певних виправданих і в першу чергу законних причин 
необхідно утаїти, зокрема шляхом повної заборони або обмеження поширення 
інформації стосовно них у будь-якій або у чітко визначеній формі. 
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Відповідно до ч.2 ст.81 ЦК України в залежності від порядку створення 
юридичні особи поділяються на юридичні особи приватного та юридичні особи 
публічного права. [1]. 

Особливістю в даному випадку є те, що Цивільний кодекс у ч.3 статті 81  
зазначає, що ЦК України регулюються виключно питання створення, 
організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права. 

Фактично юридичні особи публічного права є продуктом участі держави у 
цивільних зносинах 

Щоб впевнитись в цьому, та розкрити поняття юридичної особи 
публічного права, слід детальніше вивчити статті 167-169 ЦК України, бо саме 
за змістом даних статей можна зрозуміти, які юридичні особи, законодавець 
відносить до юридичних осіб публічного права. Слід зазначити, що ЦК України 
не закріплює та не встановлює видів юридичних осіб, їх точного переліку, проте 
вказує на їх деякі види. Це зокрема такі:  

2. державні підприємства, навчальні заклади, створені державою (ч. 2 
ст. 167 ЦК України); 

3. навчальні заклади, створені Автономною Республікою Крим (ч. 2 ст. 
168 ЦК України); 

4. комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, 
навчальні заклади, створені територіальними громадами (ч. 2 ст. 169 ЦК 
України).[2 c.47]. 

Так, розглянувши вищезазначені положення, можна дійти висновку про те, 
що за правилами ЦК юридична особа публічного права не може створюватись за 
правилами ЦК України 

Таким чином, виходячи з аналізу вищезазначених положень, можна дійти 
кількох висновків, по-перше, згідно процедур, закріплених в ЦК України 
юридичні особи публічного права не створюються. по-друге, порядок створення 
того чи іншого виду юридичної особи (як певна цілісна процедура) є легальним 

критерієм для поділу юридичних осіб на юридичних осіб приватного та 
публічного права. [3. c.50]. 

Отже створення юридичних осіб публічного права також віднесено до 
компетенції територіальної громади, а відтак до органів місцевого 
самоврядування. 

Постає питання, яку ж вертикаль має порядок заснування юридичної особи 
територіальною громадою? 

Стаття 6 ЗУ «Про місцеве самоврядування» дає наступне визначення 
територіальної громади, так це первинний суб`єкт місцевого самоврядування. [4]. 

 Більш зрозуміле в контексті поставленого питання є визначення 
«Політологічного словнику», де зазначено, що закон означує територіальну 
громаду як жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, 
міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або 
добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний 
центр. [5]. 

Відтак, зрозумілим є, що самостійно, як утворення теиторіальна громада 
безпосередньо не є суб`єктом заснування юридичних осіб, ця процедура 
здійснюється представницькими органами територіальної громади, а такими 
відповідно до статті 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування» є сільські, селищні, 
міські ради, та обласні і районні ради. Відмінність між ними полягає у колі 
суб`єктів територіальних громад за їх територіальним розташуванням. Але всі ці 
органи діють від імені та в інтересах територіальних громад. 

Тобто повноваження по-заснуванню юридичних осіб публічного права, 
покладається на представницькі органи місцевого самоврядування, тому я 
вважаю, що не зовсім доцільно говорити про створення юридичних осіб 
територіальною громадою, бо це робиться опосередковано через вищезазначені 
представницькі органи. 

Найближчими прикладом ми розглянемо цікавий приклад заснування 
юридичної особи публічного права, яку створює територіальна громада. Таким 
прикладом є структурні підрозділи відповідної ради. Наприклад у ситуації з 
розпорядженням коштів місцевого бюджету  функції розпорядника коштів виконує 
або голова місцевої ради або виконавчий відповідний виконавчий орган ради. 

Відповідно до Бюджетного кодексу, головними розпорядниками коштів 
можуть бути місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати 
місцевих рад (секретаріат Київської міської ради), структурні 
підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад 
в особі їх керівників. 

Якщо згідно із законом місцевою радою не створено виконавчий 
орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого 
бюджету виконує голова такої місцевої ради. [6]. 

Таким чином, можна говорити, що розпорядниками бюджетних коштів 
може бути 

- відповідна рада, якщо останньою не створено виконавчий орган 
- виконавчий орган,який створено, як юридичну особу 
- структурний підрозділ, який створено, як юридичну особу. 
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розпорядженням коштів місцевого бюджету  функції розпорядника коштів виконує 
або голова місцевої ради або виконавчий відповідний виконавчий орган ради. 

Відповідно до Бюджетного кодексу, головними розпорядниками коштів 
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місцевих рад (секретаріат Київської міської ради), структурні 
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- відповідна рада, якщо останньою не створено виконавчий орган 
- виконавчий орган,який створено, як юридичну особу 
- структурний підрозділ, який створено, як юридичну особу. 
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Вищезазначені органи виступатимуть виключно у формі юридичної особи 
саме публічного права, оскільки одною із ознак є їх спрямованість у питанні 
підпорядкованості в організаційному та майновому аспекті. В даному випадку це 
держава Україна та відповідна територіальна громада, а відтак, вирішальний 
вплив на діяльність юридичної особи (з огляду на наявність зазначеної 
підпорядкованості) може надавати держава Україна чи відповідна територіальна 
громада (громада). [3 c.53]. 

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про місцеве самоврядування» дається таке 
визначення виконавчих органів рад - це органи, які відповідно до Конституції 
України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, 
районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих 
функцій і повноважень місцевого самоврядування в межах, визначених цим та 
іншими законами. [4]. 

Стаття ж 26 цього Закону визначає виключну компетенцію на вирішення 
питання про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 
затвердження персонального складу; унесення змін до складу виконавчого 
комітету та його розпуск. [4]. 

З вище зазначеного можна зробити такі висновоки, ЦК України досить 
неоднозначно закріплює положення, що стосуються юридичних осіб публічного 
права, зокрема їх видів та порядку утворення. Юридичні особи публічного права 
утворюються територіальними громадами лише опосередковано через їх 
представницькі органи, в свою чергу існує цікава ситуація, коли відповідно до 
чинного законодавства, місцева має право на власний розсуд вирішувати, чи 
буде утворюватись виконавчий орган та чи буде він зареєстрований, як 
юридична особа. 
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Правдивість і законність інформації є одним із найважливіших критеріїв 

задоволення потреб суспільства. Тому на підставі цього створюється низка 
нормативно-правових актів, що регулюють конфлікти, які виникають між 
суб’єктами цивільних прав у зв’язку з використанням інформації як особливого 
немайнового блага. 

Конституція України зазначає, що кожен має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 
інший спосіб – на власний вибір. Дефініція поняття «інформація» міститься в ст. 
1 ЗУ “Про інформацію”: “Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть 
бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді” 
[3]. Аналогічне визначення інформації наведено і в ст. 200 ЦК України [1]. 
Інформація – благо, яке неможливо спожити. Згідно із ст. 177 ЦК України 
інформація є об’єктом цивільних прав. Інформація у цивільному праві 
розглядається у таких проявах: 1) як особисте немайнове благо; 2) як результат 
творчої, інтелектуальної діяльності, тобто як об’єкт виключних прав; 3) як 
інформаційний продукт, ресурс, документ, тобто об’єкт, який може бути 
інформаційним товаром і предметом будь-яких правочинів, з урахуванням 
особливостей і специфіки його як об’єкту особливого роду [2, с. 34]. 

Згідно зі ст. 10 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо 
застосування біології та медицини: «кожна особа має право на повагу до її 
особистого життя стосовно інформації про її здоров’я» [8]. Кожна особа має 
право на ознайомлення із будь-якою зібраною про її здоров’я інформацією. 
Однак у надзвичайних випадках вона може бути прихована від пацієнта за 
наявності достатніх підстав для припущення, що така інформація створить 
серйозну загрозу його життю чи здоров’ю.  Положення ст. 30 СК України [5], ст. 
286 ЦК України [1], а також ст. 391 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я (1992 р.) [6] пов’язані з правом особи на таємницю про стан її здоров’я,  
. Якщо порівнювати право особи на таємницю про стан здоров’я та її обов’язком 
повідомити нареченому про стан свого здоров’я, то це є важливим елементом 
адже інформація про стан здоров’я людини в такому разі стосується життєво 
важливих інтересів не лише самої фізичної особи, а і близьких для неї людей – 
майбутнього подружжя та його нащадків.  

У Рішенні КСУ у справі щодо офіційного тлумачення ст. 3, 23, 31, 47, 48 ЗУ 
«Про інформацію» та ст. 12 ЗУ «Про прокуратуру» (справа К. Г. Устименка) від 
30.10.1997 р. (справа № 18/203-97), з огляду на положення ч. 2 ст. 32 Конституції 
України, суд роз’яснив ч. 4 ст. 23 ЗУ «Про інформацію», вказавши: «забороняється 
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не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод 
людини. У сучасних умовах на сторінках веб-сайтів досить багато фальшивої 
інформацію, яка може принизити честь та гідність особистості. Судова практика 
про захист честі і гідності особи, зокрема у зв’язку з поширенням неправдивої 
інформації через мережу Інтернет, є достатньо широкою. Причому Постанова 
Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009  N 1 «Про судову практику у 
справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації 
фізичної та юридичної особи» пропонує судам розглядати в якості відповідальної 
особи не тільки автора недостовірної інформації, яка завдає шкоди, а і власника 
веб-сайту, на якому розміщена така інформація [7]. Європейський суд з прав 
людини дотримується такого ж розуміння щодо осіб, відповідальних за поширення 
інформації в Інтернеті. Прикладом цього є рішення у справі Delfi AS проти Естонії 
(Delfi AS v. Estonia) (заява № 64569/09) від 10.10.2013 [9], де Європейський суд 
визнав правомірним притягнення національними судами Естонії інформаційного 
порталу до відповідальності за образливі коментарі читачів під статтею.  

Визначено досить багато випадків, коли особа повинна негайно 
повідомити інформацію у відповідні органи, тобто вона володіє та поширує її у 
цивільному обороті. Якщо фізична особа не виконає свій обовязок про своєчасне 
повідомлення то вона буде нести відповідальність. Деколи через халатність дій є 
реальна загроза для життя іншої особи. 

Дискусії піддається питання розуміння права власності на інформацію. 
Наприклад, в ряді країн існує право власності на інформацію. Так, наприклад, 
англійський Закон про довірчу власність 1925 року [10], судова практика і 
доктрина включають інформацію до категорії “майна”, а саме до персонального 
рухомого майна, на яке поширюється право власності. Щодо нашої країни 
поняття “права власності на інформацію” було вилучено із Закону України “Про 
інформацію” в редакції 2011 р. Тому що поняття “володіння інформацією” є 
досить умовне – нею володіють всі, хто був з нею ознайомлений, проте не всі 
мають права її використовувати та розпоряджатися нею. Звісно, певні види 
інформації, наприклад комерційна, можуть мати вартісну оцінку. Однак, це 
радше виняток, аніж закономірність і відсутність матеріальної складової, не 
заважає бути інформації об’єктом цивільних прав.  

Яриш О. виділяє такі основні властивості інформації як об’єкта цивільних 
прав: нематеріальність, змістовність, трансформованість у інші немайнові 
об’єкти цивільних прав, здатність до фіксації на матеріальних носіях інформації, 
змінний характер форми інформації, відокремленість.[4] 

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, останнім часом інститут інформації 
як об’єкта цивільних прав є досить актуальним для розгляду та потребує 
системного вивчення проблемних питань. Існування загальноправового поділу 
правовідносин на абсолютні та відносні закономірно обумовлює класифікацію 
правових режимів інформації.  Правовий режим окремих видів інформації 
визначається спеціальними актами цивільного законодавства, які враховують її 
особливість та визначають співвідношення публічних і приватних інтересів під 

час її пошуку, збирання, зберігання, переробки, поширення й використання в 
різних сферах суспільного життя. 
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1. У спадковому праві трапляються випадки, коли на спадщину 
претендують не тільки дорослі, а й діти. Сам по собі процес спадкування являє 
собою перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла 
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не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення конфіденційної 
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(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за 
заповітом або за законом. 

2. Згідно зі статтею 1 Конвенції про права дитини, дитиною є кожна 
людська істота до досягнення нею 18-ти річного віку, якщо за законом, що 
застосовується до даної особи, вона не досягне повноліття раніше. Статтею 6 
Сімейного кодексу України, встановлено, що правовий статус дитини має особа 
до досягнення нею повноліття (малолітньою вважається дитина до досягнення 
нею 14-ти років (стаття 31 ЦК України), неповнолітньою вважається дитина у 
віці від 14-ти до 18-ти років (стаття 32 ЦК України). 

3. Діти можуть прийняти спадщину за законом та за заповітом. 
Оскільки діти не мають можливості повною мірою самостійно здійснювати свої 
права та виконувати обов’язки, законодавець закріпив за дітьми додаткові 
гарантії. Так, відповідно до статті 1268 ЦК України, малолітня, неповнолітня  
вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, відмови від 
прийняття спадщини. 

4. За загальним правилом, щоб отримати право на спадщину необхідно 
подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу протягом 6-ти місяців з дня 
смерті спадкодавця. Варто пам’ятати, що всі правочини від імені дітей можуть 
бути посвідчені лише за умови, якщо вони вчинені за згодою батьків, 
усиновлювачів або опікуна (піклувальника) та з дозволу органу опіки та 
піклування. Коли ж дитина досягає 14-ти років, то вона має право самостійно 
подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. У такому разі, згода батьків, 
усиновлювачів, опікунів (піклувальників) та органу опіки та піклування не 
вимагається. 

Але закон для дітей робить виключення, а саме, подання такої заяви до 
нотаріуса не є обов’язковою. Навіть без подання такої заяви вони вважаються 
такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо не відмовилися від неї в 
порядку, встановленому законом. 

5. Самостійно діти не можуть управляти тим майном, яке було набуте 
внаслідок спадкування. Тож таке управління здійснюється їх батьками, або 
одним із батьків (якщо іншого позбавлено батьківських прав, або у випадку 
смерті). У тому разі, коли особа взагалі немає батьків, право управління майном 
переходить до опікуна, піклувальника, усиновлювача. 

6. У статті 67 Закону України «Про нотаріат» вказано, що про видачу 
свідоцтва про право на спадщину на ім’я неповнолітнього чи непрацездатного 
нотаріус повідомляє органи опіки та піклування за місцем проживання 
спадкоємця для охорони його майнових інтересів. 

7. Управління майном внаслідок прийняття спадщини, має 
здійснюватися в інтересах самої дитини. Ті особи, які уповноважені на таке 
розпорядження мають вживати всі необхідні заходи для збереження 
успадковуваного майна. 

8. Відмова від спадщини є одним із ключових етапів процесу 
спадкування, тому що право на відмову дуже важливе у прийнятті спадщини.  

9. Спадщина складається не тільки з прав, але й з обов’язків. Отже, 
якщо спадкодавець уклав договір позики чи інші якісь правочини та за життя їх 

не виконав, то цей обов’язок переходить до спадкоємців. В такому випадку у разі 
прийняття спадщини на дитину покладається обов’язок погасити зобов’язання 
спадкодавця. Таким чином, якщо вартість зобов’язань буде дорівнювати (або 
бути більшим) вартості спадкового майна, вступати дитині у спадщину 
недоцільно, адже це може призвести до виникнення проблем у майбутньому 
(реалізація майна, оформлення документів, сплата податків, розрахунки з 
кредиторами тощо).  

10. Відповідно до статті 1273 ЦК України, неповнолітня особа віком від 
14-ти до 18-ти років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою 
батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування. Батьки 
(усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної 
малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та піклування. 

Отже, дітям, як особливій категорії суспільства, законодавець надає ряд 
привілеїв, в тому числі й у сфері спадкового права. Одним із таких привілеїв є 
автоматичне прийняття спадщини, яке надає можливість дитині не надсилати 
заяву про прийняття спадщини до нотаріуса. Завдяки стрімкому розвитку 
сучасного цивільного права України, сфера спадкування дітьми чітко 
урегульована цивільно-правовими нормами. 
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(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за 
заповітом або за законом. 

2. Згідно зі статтею 1 Конвенції про права дитини, дитиною є кожна 
людська істота до досягнення нею 18-ти річного віку, якщо за законом, що 
застосовується до даної особи, вона не досягне повноліття раніше. Статтею 6 
Сімейного кодексу України, встановлено, що правовий статус дитини має особа 
до досягнення нею повноліття (малолітньою вважається дитина до досягнення 
нею 14-ти років (стаття 31 ЦК України), неповнолітньою вважається дитина у 
віці від 14-ти до 18-ти років (стаття 32 ЦК України). 
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гарантії. Так, відповідно до статті 1268 ЦК України, малолітня, неповнолітня  
вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, відмови від 
прийняття спадщини. 

4. За загальним правилом, щоб отримати право на спадщину необхідно 
подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу протягом 6-ти місяців з дня 
смерті спадкодавця. Варто пам’ятати, що всі правочини від імені дітей можуть 
бути посвідчені лише за умови, якщо вони вчинені за згодою батьків, 
усиновлювачів або опікуна (піклувальника) та з дозволу органу опіки та 
піклування. Коли ж дитина досягає 14-ти років, то вона має право самостійно 
подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. У такому разі, згода батьків, 
усиновлювачів, опікунів (піклувальників) та органу опіки та піклування не 
вимагається. 

Але закон для дітей робить виключення, а саме, подання такої заяви до 
нотаріуса не є обов’язковою. Навіть без подання такої заяви вони вважаються 
такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо не відмовилися від неї в 
порядку, встановленому законом. 

5. Самостійно діти не можуть управляти тим майном, яке було набуте 
внаслідок спадкування. Тож таке управління здійснюється їх батьками, або 
одним із батьків (якщо іншого позбавлено батьківських прав, або у випадку 
смерті). У тому разі, коли особа взагалі немає батьків, право управління майном 
переходить до опікуна, піклувальника, усиновлювача. 

6. У статті 67 Закону України «Про нотаріат» вказано, що про видачу 
свідоцтва про право на спадщину на ім’я неповнолітнього чи непрацездатного 
нотаріус повідомляє органи опіки та піклування за місцем проживання 
спадкоємця для охорони його майнових інтересів. 
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розпорядження мають вживати всі необхідні заходи для збереження 
успадковуваного майна. 

8. Відмова від спадщини є одним із ключових етапів процесу 
спадкування, тому що право на відмову дуже важливе у прийнятті спадщини.  

9. Спадщина складається не тільки з прав, але й з обов’язків. Отже, 
якщо спадкодавець уклав договір позики чи інші якісь правочини та за життя їх 

не виконав, то цей обов’язок переходить до спадкоємців. В такому випадку у разі 
прийняття спадщини на дитину покладається обов’язок погасити зобов’язання 
спадкодавця. Таким чином, якщо вартість зобов’язань буде дорівнювати (або 
бути більшим) вартості спадкового майна, вступати дитині у спадщину 
недоцільно, адже це може призвести до виникнення проблем у майбутньому 
(реалізація майна, оформлення документів, сплата податків, розрахунки з 
кредиторами тощо).  

10. Відповідно до статті 1273 ЦК України, неповнолітня особа віком від 
14-ти до 18-ти років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою 
батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування. Батьки 
(усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної 
малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та піклування. 

Отже, дітям, як особливій категорії суспільства, законодавець надає ряд 
привілеїв, в тому числі й у сфері спадкового права. Одним із таких привілеїв є 
автоматичне прийняття спадщини, яке надає можливість дитині не надсилати 
заяву про прийняття спадщини до нотаріуса. Завдяки стрімкому розвитку 
сучасного цивільного права України, сфера спадкування дітьми чітко 
урегульована цивільно-правовими нормами. 
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Майже вісімнадцять років сімейні правовідносини регулюються 
спеціальним нормативно-правовим актом – Сімейним кодексом України ( далі 
СК України ), який було прийнято 10 січня 2002 року.  За цей час було внесено 
велику кількість поправок до діючого кодексу, але навіть цей факт не зміг 
скорегувати всі його прогалини та недоліки. Але попри все це один зі співавторів 
проєкту СК України З. В. Ромовська наголошує, що його прийняття – це 
перемога в законотворенні [6, с. 88]. 

Перш за все, можу зазначити, що визначення понять «чоловік» та «дружина» 
відсутнє в СК України та Цивільному кодексі України ( далі ЦК України ), що 
викликає певні питання. Задля більш точної відповіді на питання тези маю 
зазначити, що чоловік – це особа чоловічої статі, що перебуває у шлюбі; дружина - 
 це жінка щодо чоловіка, з яким вона перебуває у шлюбі. Згідно із статтею 21 
Сімейного кодексу України [1] шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, 
зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану ( далі – 
ДРАЦС ). Саме з моменту реєстрації шлюбу в ДРАЦС статус чоловіка та жінки 
змінюється на статус чоловіка та дружини, у зв’язку з чим їхні відносини 
перетворюються на сімейні правовідносини, які регулює СК України. 

Згідно із Наказом Міністерства юстиції України Про затвердження правил 
державної реєстрації актів цивільного стану в Україні ( далі – Наказ) від 18 
жовтня 2000 року державна реєстрація шлюбу проводиться органами   ДРАЦС 
після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну 
реєстрацію шлюбу [4].  

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобов’язані пред’явити на 
посвідчення їх особи паспорт, паспортний документ іноземця або документ, що 
посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідка на постійне чи 
тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність 
перебування іноземця чи особи без громадянства на території України [4]. 

Для реєстрації шлюбу необхідна взаємна згода осіб, що укладають шлюб, 
та досягнення ними шлюбного віку. Шлюбний вік установлений у 18 років для 
чоловіків і жінок [1, ст. 22]. 

Щодо реєстрації шлюбу між громадянами України, які на законних 
підставах проживають за кордоном і мають намір зареєструвати шлюб. 

Маю навести приклад ситуації, яка склалася між громадянами України 
чоловіка та жінки, які у зв’язку з довгостроковим професійним відрядженням 
проживають на території Російської Федерації та вирішили зареєструвати шлюб. 
Вони звернулися із заявою до місцевого органу ДРАЦС та зареєстрували свій 
шлюб на що їм було видано свідоцтво про шлюб Російської Федерації. 
Повернувшись до України вони вирішили придбати нерухоме майно на території 
України за спільні кошти подружжя. На укладання договору купівлі-продажу 
майна вони разом прийшли до нотаріуса, стверджуючи, що вони є подружжям та 
мають намір придбати нерухоме майно за спільні кошти подружжя. Нотаріус для 
підтвердження факту їхнього шлюбу звернувся до ДРАЦС з метою отримання 
інформації про реєстрацію їхнього шлюбу. Але нотаріусом було отримано 
інформацію про відсутність факту реєстрації їхнього шлюбу на території 
України. У зв’язку з чим ці особи не є подружжям за українським 
законодавством. 

Згідно із законом, якщо громадяни України на законних підставах 
проживають за кордоном і мають намір зареєструвати шлюб, вони мають подати 
особисто письмову заяву за встановленою формою до дипломатичного 
представництва чи консульської установи України в країні перебування адже 
згідно із п. 5 Розділом І Наказу [4]  дипломатичні представництва і консульські 
установи України проводять державну реєстрацію народження фізичної особи 
та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті щодо громадян 
України, приймають і розглядають заяви про внесення змін до актових записів 
цивільного стану, їх поновлення та анулювання. 

 Отже, незвернення вище зазначених осіб до консульської установи чи 
дипломатичного представництва України на території Російської Федерації 
призвело до факту відсутності реєстрації їхнього шлюбу на території України.  

Громадяни України та особи без громадянства, що проживають в Україні, 
для підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі 
подають заяву, засвідчену нотаріально, у якій особа повідомляє про себе, що 
вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у 
шлюбі, але зараз її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України. Громадяни України, які проживають за 
кордоном, для реєстрації шлюбу та підтвердження сімейного стану подають 
аналогічну заяву. 

СК України також передбачені випадки, коли шлюб може бути визнаним 
судовим рішенням недійсним у випадках: 

1. між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, 
встановлених частиною п'ятою статті 26 цього Кодексу [1]; 

2. між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, 
племінницею; 

3. з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для 
другого з подружжя і (або) їхніх нащадків; 

4. з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на 
шлюб. 
Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом 

України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» [5] від  27 липня 
2010, підлягає державній реєстрації в органі ДРАЦС. 

Рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили 
надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за 
місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про 
шлюб [1, ст. 115]. 

Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена органом 
ДРАЦС за нотаріально засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої 
заявою одного з подружжя, якщо актовий запис про розірвання шлюбу вже 
складено за заявою другого з подружжя на підставі рішення суду про розірвання 
шлюбу до набрання чинності цим Законом, у разі якщо така особа не може з 
поважної причини особисто з’явитися до державного органу реєстрації актів 
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Майже вісімнадцять років сімейні правовідносини регулюються 
спеціальним нормативно-правовим актом – Сімейним кодексом України ( далі 
СК України ), який було прийнято 10 січня 2002 року.  За цей час було внесено 
велику кількість поправок до діючого кодексу, але навіть цей факт не зміг 
скорегувати всі його прогалини та недоліки. Але попри все це один зі співавторів 
проєкту СК України З. В. Ромовська наголошує, що його прийняття – це 
перемога в законотворенні [6, с. 88]. 

Перш за все, можу зазначити, що визначення понять «чоловік» та «дружина» 
відсутнє в СК України та Цивільному кодексі України ( далі ЦК України ), що 
викликає певні питання. Задля більш точної відповіді на питання тези маю 
зазначити, що чоловік – це особа чоловічої статі, що перебуває у шлюбі; дружина - 
 це жінка щодо чоловіка, з яким вона перебуває у шлюбі. Згідно із статтею 21 
Сімейного кодексу України [1] шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, 
зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану ( далі – 
ДРАЦС ). Саме з моменту реєстрації шлюбу в ДРАЦС статус чоловіка та жінки 
змінюється на статус чоловіка та дружини, у зв’язку з чим їхні відносини 
перетворюються на сімейні правовідносини, які регулює СК України. 

Згідно із Наказом Міністерства юстиції України Про затвердження правил 
державної реєстрації актів цивільного стану в Україні ( далі – Наказ) від 18 
жовтня 2000 року державна реєстрація шлюбу проводиться органами   ДРАЦС 
після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну 
реєстрацію шлюбу [4].  

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобов’язані пред’явити на 
посвідчення їх особи паспорт, паспортний документ іноземця або документ, що 
посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідка на постійне чи 
тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність 
перебування іноземця чи особи без громадянства на території України [4]. 

Для реєстрації шлюбу необхідна взаємна згода осіб, що укладають шлюб, 
та досягнення ними шлюбного віку. Шлюбний вік установлений у 18 років для 
чоловіків і жінок [1, ст. 22]. 

Щодо реєстрації шлюбу між громадянами України, які на законних 
підставах проживають за кордоном і мають намір зареєструвати шлюб. 

Маю навести приклад ситуації, яка склалася між громадянами України 
чоловіка та жінки, які у зв’язку з довгостроковим професійним відрядженням 
проживають на території Російської Федерації та вирішили зареєструвати шлюб. 
Вони звернулися із заявою до місцевого органу ДРАЦС та зареєстрували свій 
шлюб на що їм було видано свідоцтво про шлюб Російської Федерації. 
Повернувшись до України вони вирішили придбати нерухоме майно на території 
України за спільні кошти подружжя. На укладання договору купівлі-продажу 
майна вони разом прийшли до нотаріуса, стверджуючи, що вони є подружжям та 
мають намір придбати нерухоме майно за спільні кошти подружжя. Нотаріус для 
підтвердження факту їхнього шлюбу звернувся до ДРАЦС з метою отримання 
інформації про реєстрацію їхнього шлюбу. Але нотаріусом було отримано 
інформацію про відсутність факту реєстрації їхнього шлюбу на території 
України. У зв’язку з чим ці особи не є подружжям за українським 
законодавством. 

Згідно із законом, якщо громадяни України на законних підставах 
проживають за кордоном і мають намір зареєструвати шлюб, вони мають подати 
особисто письмову заяву за встановленою формою до дипломатичного 
представництва чи консульської установи України в країні перебування адже 
згідно із п. 5 Розділом І Наказу [4]  дипломатичні представництва і консульські 
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цивільного стану, їх поновлення та анулювання. 

 Отже, незвернення вище зазначених осіб до консульської установи чи 
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шлюбі, але зараз її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України. Громадяни України, які проживають за 
кордоном, для реєстрації шлюбу та підтвердження сімейного стану подають 
аналогічну заяву. 

СК України також передбачені випадки, коли шлюб може бути визнаним 
судовим рішенням недійсним у випадках: 

1. між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, 
встановлених частиною п'ятою статті 26 цього Кодексу [1]; 

2. між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, 
племінницею; 

3. з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для 
другого з подружжя і (або) їхніх нащадків; 

4. з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на 
шлюб. 
Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом 

України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» [5] від  27 липня 
2010, підлягає державній реєстрації в органі ДРАЦС. 

Рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили 
надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за 
місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про 
шлюб [1, ст. 115]. 

Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена органом 
ДРАЦС за нотаріально засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої 
заявою одного з подружжя, якщо актовий запис про розірвання шлюбу вже 
складено за заявою другого з подружжя на підставі рішення суду про розірвання 
шлюбу до набрання чинності цим Законом, у разі якщо така особа не може з 
поважної причини особисто з’явитися до державного органу реєстрації актів 
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цивільного стану ( частина друга розділу IV Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» ). 

Отже, державна реєстрація шлюбу в Україні встановлена для забезпечення 
стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів 
подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. 
  За українським законодавством статус чоловіка та жінки змінюється на 
статус чоловіка та дружини саме після реєстрації шлюбу в ДРАЦС так як за 
сімейним законодавством України проживання однією сім'єю жінки та чоловіка 
без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.  
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СУТНІСТЬ ТА МЕТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАВДАТКУ 

Одним із видів забезпечення виконання зобов’ язання, передбачених 
цивільним законодавством, є завдаток. Законодавець у ст. 570 Цивільного 
кодексу України [1] визначає завдаток як грошову суму або рухоме майно, що  
видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором 
платежів, на підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання. 

Відповідно, в якості завдатку можуть виступати лише гроші або рухоме майно;  
шляхом передання завдатку може забезпечуватися виконання тільки договірного 
зобов’язання; встановлення такого виду забезпечення можливе тільки за 
наявності  між його сторонами домовленості про це. 

Основна мета договору про завдаток полягає в спонуканні сторін  до 
належного  виконання  договору, забезпеченого переданням завдатку, та 
запобіганні його порушенню. Незважаючи на те, що завдаток передається лише 
однією із сторін договору – боржником,  він стимулює до належного виконання 
своїх обов’язків як боржника, який передав завдаток, так і кредитора,  який 
отримав завдаток. Боржник стимулюється до належного виконання зобов’язання 
загрозою втратити завдаток, а  кредитор - загрозою повернення завдатку та 
сплати суми у розмірі завдатку або його вартості. Слід звернути увагу, що 
завдаток боржник втрачає чи кредитор повертає у подвійному розмірі лише за 
умови винного порушення забезпеченого завдатком договору. Отже завдаток, що 
залишається у кредитора або підлягає поверненню боржникові у подвійному 
розмірі є додатковим майновим обтяженням сторони-порушника. Іншими 
словами, сторона, винна у порушенні договору, виконання якого забезпечене 
завдатком, несе додаткові майнові витрати на користь добросовісної сторони, що 
характеризує втрату завдатку або його повернення у подвійному розмірі як 
форму цивільно-правової договірної відповідальності. 

Отже завдаток виступає правовим інструментом, за допомогою якого одна 
сторона договору спонукає другу до належного виконання  нею своїх 
зобов’язань незалежно від того, чи є  вона кредитором, чи боржником у 
забезпеченому ним зобов’язанні. Після передання завдатку у сторін договору 
виникають додаткові  права та обов’язки, які будуть реалізовані  контрагентом 
порушника договору. У випадку порушення однією із сторін основного 
договору, забезпеченого передачею завдатку, інша сторона отримує права 
вимоги, визначені ст. 571 Цивільного кодексу України. У межах розміру 
завдатку відшкодовуються  збитки, завдані стороною, яка порушила 
забезпечений завдатком договір. Якщо розмір збитків більший за розмір 
завдатку вони відшкодовуються також в сумі, на яку вони його перевищують.  

Характеристика завдатку як форми цивільно-правової відповідальності 
дозволяє  негативно відповісти на питання про припинення основного 
зобов’язання втратою завдатку боржником чи поверненням його в подвійному 
розмірі кредитором. І хоча прийнято вважати, що втрата завдатку співпадає з 
припиненням зобов’язання, ним забезпеченим,  закон не дає підстав для такого 
висновку.  

З точки зору сучасного цивільного законодавства завдаток навряд чи 
можна  розглядати  як відступне. При переданні відступного необхідна 
домовленість сторін щодо надання певного блага  саме «взамін виконання», а 
таке передання служить підставою припинення зобов’язання. Метою ж 
встановлення завдатку є стимулювання до належного виконання зобов’язання, і 
тому основне зобов’язання після втрати завдатку (або його  повернення і 
додаткової сплати суми в розмірі завдатку чи його вартості) як вірно зазначає 
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цивільного стану ( частина друга розділу IV Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» ). 

Отже, державна реєстрація шлюбу в Україні встановлена для забезпечення 
стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів 
подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. 
  За українським законодавством статус чоловіка та жінки змінюється на 
статус чоловіка та дружини саме після реєстрації шлюбу в ДРАЦС так як за 
сімейним законодавством України проживання однією сім'єю жінки та чоловіка 
без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.  
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СУТНІСТЬ ТА МЕТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАВДАТКУ 

Одним із видів забезпечення виконання зобов’ язання, передбачених 
цивільним законодавством, є завдаток. Законодавець у ст. 570 Цивільного 
кодексу України [1] визначає завдаток як грошову суму або рухоме майно, що  
видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором 
платежів, на підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання. 

Відповідно, в якості завдатку можуть виступати лише гроші або рухоме майно;  
шляхом передання завдатку може забезпечуватися виконання тільки договірного 
зобов’язання; встановлення такого виду забезпечення можливе тільки за 
наявності  між його сторонами домовленості про це. 

Основна мета договору про завдаток полягає в спонуканні сторін  до 
належного  виконання  договору, забезпеченого переданням завдатку, та 
запобіганні його порушенню. Незважаючи на те, що завдаток передається лише 
однією із сторін договору – боржником,  він стимулює до належного виконання 
своїх обов’язків як боржника, який передав завдаток, так і кредитора,  який 
отримав завдаток. Боржник стимулюється до належного виконання зобов’язання 
загрозою втратити завдаток, а  кредитор - загрозою повернення завдатку та 
сплати суми у розмірі завдатку або його вартості. Слід звернути увагу, що 
завдаток боржник втрачає чи кредитор повертає у подвійному розмірі лише за 
умови винного порушення забезпеченого завдатком договору. Отже завдаток, що 
залишається у кредитора або підлягає поверненню боржникові у подвійному 
розмірі є додатковим майновим обтяженням сторони-порушника. Іншими 
словами, сторона, винна у порушенні договору, виконання якого забезпечене 
завдатком, несе додаткові майнові витрати на користь добросовісної сторони, що 
характеризує втрату завдатку або його повернення у подвійному розмірі як 
форму цивільно-правової договірної відповідальності. 

Отже завдаток виступає правовим інструментом, за допомогою якого одна 
сторона договору спонукає другу до належного виконання  нею своїх 
зобов’язань незалежно від того, чи є  вона кредитором, чи боржником у 
забезпеченому ним зобов’язанні. Після передання завдатку у сторін договору 
виникають додаткові  права та обов’язки, які будуть реалізовані  контрагентом 
порушника договору. У випадку порушення однією із сторін основного 
договору, забезпеченого передачею завдатку, інша сторона отримує права 
вимоги, визначені ст. 571 Цивільного кодексу України. У межах розміру 
завдатку відшкодовуються  збитки, завдані стороною, яка порушила 
забезпечений завдатком договір. Якщо розмір збитків більший за розмір 
завдатку вони відшкодовуються також в сумі, на яку вони його перевищують.  

Характеристика завдатку як форми цивільно-правової відповідальності 
дозволяє  негативно відповісти на питання про припинення основного 
зобов’язання втратою завдатку боржником чи поверненням його в подвійному 
розмірі кредитором. І хоча прийнято вважати, що втрата завдатку співпадає з 
припиненням зобов’язання, ним забезпеченим,  закон не дає підстав для такого 
висновку.  

З точки зору сучасного цивільного законодавства завдаток навряд чи 
можна  розглядати  як відступне. При переданні відступного необхідна 
домовленість сторін щодо надання певного блага  саме «взамін виконання», а 
таке передання служить підставою припинення зобов’язання. Метою ж 
встановлення завдатку є стимулювання до належного виконання зобов’язання, і 
тому основне зобов’язання після втрати завдатку (або його  повернення і 
додаткової сплати суми в розмірі завдатку чи його вартості) як вірно зазначає 
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В.А. Хохлов само по собі не припиняється, а якщо і припиняється, то не  в силу 
завдатку, а з інших причин [2, с. 85]. 

У той же час втрата завдатку чи його повернення у подвійному розмірі за 
домовленістю сторін може бути використано в якості  відступного згідно 
положень ст. 600 Цивільного кодексу України. Але для цього необхідно, щоб 
сторони своєю домовленістю (у тому числі й у тексті договору, який 
забезпечується завдатком) установили, що їх зобов’язання  може бути 
припинено наданням  відступного замість  його виконання  і що таким буде 
грошова сума (або рухоме майно), що  внесено як завдаток, або передача 
контрагенту грошової суми (рухомого майна), що становить подвійну суму 
завдатку, якщо відступає від договору сторона, яка отримала завдаток. У такому 
випадку контрагент сторони, яка використала своє право відступитися, не 
матиме права вимагати відшкодування збитків, бо з передачею відступного 
зобов’язання припиняється. 

Для того щоб сума завдатку стала відступним, необхідно прийняти її саме 
як відступне стороною, стосовно якої зобов’язання не виконано.  При переданні 
завдатку боржником кредитору сторони мають визначитися з якою метою вони 
укладають договір завдатку і виразити свою  волю про можливість зарахування 
його як відступного. Таким чином, слід розмежувати наявність досягнення 
домовленості між сторонами зобов’язання щодо його припинення наданням 
відступного, яким може виступати  завдаток як  передані гроші або  інше майно, 
і  втрату завдатку боржником або його повернення в подвійному розмірі 
кредитором, як  форму цивільно-правової відповідальності за порушення 
зобов’язання. 

Якщо сторони своєю домовленістю в договорі про завдаток, не 
передбачили можливості припинення зобов’язання на випадок його порушення 
переданням відступного у формі завдатку або не включили умову про це до 
основного договору, втрата завдатку припиняти зобов’язання не буде. 
Порушення не припиняє зобов’язання.  Порушення тягне за собою покладення 
на боржника додаткового майнового обтяження, яке є формою цивільно-
правової відповідальності. У даному в падку таким додатковим майновим 
обтяженням виступає втрата завдатку чи повернення його у подвійному розмірі 
винною стороною-порушником, що не звільняє останнього від виконання 
порушеного зобов’язання в натурі та відшкодування викликаних порушенням 
збитків в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку. 
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НЕДІЙСНІ ТА НЕУКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ: 

 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

У цивільному праві категорія “неукладений договір” є відносно новою. 
Серед науковців тривалий час точиться дискусія з приводу того, як 
детермінувати неукладені й недійсні договори. Ця проблема зумовлена 
декількома факторами. Перший фактор характеризується тим, що недійсні 
правочини не є правочинами у тому розумінні, яке вкладає в нього сам закон. 
Другий фактор – це те, що існує пропозиція з приводу розподілу правочинів на 
законні й незаконні, тобто останні не є дійсними, а отже такими, що існують. І, 
врешт-решт, розмежувати недійсність та неукладеність правочинів можна як 
правові наслідки укладення тих чи інших правочинів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України договором є 
домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків [1]. 

Слід зауважити, що договір містить в собі визначення юридичного 
факту, зобов’язання та документу, тому визнання договору недійсним - 
визнання недійсності саме юридичного факту, з якого випливає недійсність 
договірних зобов’язань. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 
03.02.2016 у справі 

№6-2026цс15 з цього приводу зазначає, що недійсним можна визнати 
лише договір як правочин, а договір як документ не може визнаватися 
недійсним [2]. 

Ч. 1 ст. 215 ЦК України визначає, що недодержання в момент вчинення 
правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами  першою,  
третьою, п’ятою та шостою  203 цього Кодексу є підставою недійсності 
правочину. З положень Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 №9 “Про 
судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів 
недійсними” випливає, що відповідність правочину вимогам законодавства 
оцінюється судом відповідно до законодавства, яке діяло на момент вчинення 
правочину [3].  
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НЕДІЙСНІ ТА НЕУКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ: 

 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

У цивільному праві категорія “неукладений договір” є відносно новою. 
Серед науковців тривалий час точиться дискусія з приводу того, як 
детермінувати неукладені й недійсні договори. Ця проблема зумовлена 
декількома факторами. Перший фактор характеризується тим, що недійсні 
правочини не є правочинами у тому розумінні, яке вкладає в нього сам закон. 
Другий фактор – це те, що існує пропозиція з приводу розподілу правочинів на 
законні й незаконні, тобто останні не є дійсними, а отже такими, що існують. І, 
врешт-решт, розмежувати недійсність та неукладеність правочинів можна як 
правові наслідки укладення тих чи інших правочинів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України договором є 
домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків [1]. 

Слід зауважити, що договір містить в собі визначення юридичного 
факту, зобов’язання та документу, тому визнання договору недійсним - 
визнання недійсності саме юридичного факту, з якого випливає недійсність 
договірних зобов’язань. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 
03.02.2016 у справі 

№6-2026цс15 з цього приводу зазначає, що недійсним можна визнати 
лише договір як правочин, а договір як документ не може визнаватися 
недійсним [2]. 

Ч. 1 ст. 215 ЦК України визначає, що недодержання в момент вчинення 
правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами  першою,  
третьою, п’ятою та шостою  203 цього Кодексу є підставою недійсності 
правочину. З положень Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 №9 “Про 
судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів 
недійсними” випливає, що відповідність правочину вимогам законодавства 
оцінюється судом відповідно до законодавства, яке діяло на момент вчинення 
правочину [3].  
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Існують також випадки, коли форма правочину також виступає умовою 
дійсності правочину. Наприклад, згідно зі ст. 1059 ЦК України договір 
банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма цього 
договору вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено 
договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи 
іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими 
нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими 
правилами) та звичаями ділового обороту. У разі недодержання письмової 
форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним [4]. 

До того ж ряд договорів, які ЦК України визначає як нікчемні можуть 
бути визнані судом дійсними, адже відповідно до ч. 2 ст. 220 ЦК України, 
якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що 
підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове 
виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального 
посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. А також у ст. 224 ЦК 
України міститься положення про те, що правочин, вчинений без дозволу 
органу опіки та піклування (ст. 71 цього Кодексу), є нікчемним, але на вимогу 
заінтересованої особи такий правочин може бути визнаний судом дійсним, 
якщо буде встановлено, що він відповідає інтересам фізичної особи, над якою 
встановлено опіку або піклування [5]. 

Стосовно ж неукладеного договору, то ЦК України не містить  поняття 
“неукладений договір”. Проте у положеннях ч. 8 ст. 181 ГК України зазначено, 
що у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського 
договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Слід 
зазначити, що визнання договору чинним та визнання договору укладеним є 
різними за змістом поняттями. Договір, який не відповідає умовам, 
додержання яких є необхідним для визнання його чинності, є недійсним, а 
договір, який не відповідає вимогам, встановленим для визнання його 
укладеним, він вважається неукладеним. 

Судова практика визначає такі положення, які стверджують про 
неукладеність договору: з переданого до суду договору як документу неможливо 
зрозуміти про, що домовилися сторони; виконати досягнуті домовленості 
неможливо через невизначеність вимог до боржника. Таким чином, важливими 
вимогами для визнання договору укладеним є істотні умови у вигляді предмета 
договору. Аналіз положень ст. 180 Господарського кодексу України дає 
підстави вважати, що при укладенні господарського договору сторони 
зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. В. 
Мілаш з цього приводу зазначає, що Господарський кодекс України 
безпідставно звузив сферу диспозитивності при укладенні господарських 
договорів, адже істотною для всіх договорів умовою є умова з приводу 
предмета договору, інші умови застосовуються відповідно до окремого виду 
договору. 

Отже, недійсний договір в будь-якому разі вважається договором, при 
цьому недійсність є ознакою такого договору, яка може зникнути, якщо суд 
прийме рішення про дійсність договору, в іншому випадку – може створювати 

наслідки, пов’язані з недійсністю правочину, або може не відігравати значення, 
якщо жодна зі сторін не заявить вимоги про недійсність оспорюваного договору. 
Отже, поняття “неукладений договір” не має нормативного визначення, проте 
використовується у літературі для пояснення тих чи інших обставин. Ми 
вважаємо, що неукладений договір не можна вважати договором, адже якщо 
договір не укладений, то він не вважається таким, що існує, а отже не є 
договором і не потребує нормативного визначення [6]. 
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ОГЛЯД НОВІТНІХ ЗМІН В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЗА 

ЗАКОНОМ ПРО ОРГАНІЗОВАНІ ТОВАРНІ РИНКИ ВІД 19.06.2020 
 

Нещодавно законодавство України  про цінні папери зазнало значних змін. 
19 червня 2020 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та 
запровадження нових фінансових інструментів»[1], що поклало на себе завдання 
врегулювати фінансові та товарні ринки, захистити права їх учасників, привести 
українське законодавство до європейських міжнародних стандартів. Набуття 
чинності відбувається поступово, основна частина закону набуває чинності з 1 
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Існують також випадки, коли форма правочину також виступає умовою 
дійсності правочину. Наприклад, згідно зі ст. 1059 ЦК України договір 
банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма цього 
договору вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено 
договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи 
іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими 
нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими 
правилами) та звичаями ділового обороту. У разі недодержання письмової 
форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним [4]. 

До того ж ряд договорів, які ЦК України визначає як нікчемні можуть 
бути визнані судом дійсними, адже відповідно до ч. 2 ст. 220 ЦК України, 
якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що 
підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове 
виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального 
посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. А також у ст. 224 ЦК 
України міститься положення про те, що правочин, вчинений без дозволу 
органу опіки та піклування (ст. 71 цього Кодексу), є нікчемним, але на вимогу 
заінтересованої особи такий правочин може бути визнаний судом дійсним, 
якщо буде встановлено, що він відповідає інтересам фізичної особи, над якою 
встановлено опіку або піклування [5]. 

Стосовно ж неукладеного договору, то ЦК України не містить  поняття 
“неукладений договір”. Проте у положеннях ч. 8 ст. 181 ГК України зазначено, 
що у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського 
договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Слід 
зазначити, що визнання договору чинним та визнання договору укладеним є 
різними за змістом поняттями. Договір, який не відповідає умовам, 
додержання яких є необхідним для визнання його чинності, є недійсним, а 
договір, який не відповідає вимогам, встановленим для визнання його 
укладеним, він вважається неукладеним. 

Судова практика визначає такі положення, які стверджують про 
неукладеність договору: з переданого до суду договору як документу неможливо 
зрозуміти про, що домовилися сторони; виконати досягнуті домовленості 
неможливо через невизначеність вимог до боржника. Таким чином, важливими 
вимогами для визнання договору укладеним є істотні умови у вигляді предмета 
договору. Аналіз положень ст. 180 Господарського кодексу України дає 
підстави вважати, що при укладенні господарського договору сторони 
зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. В. 
Мілаш з цього приводу зазначає, що Господарський кодекс України 
безпідставно звузив сферу диспозитивності при укладенні господарських 
договорів, адже істотною для всіх договорів умовою є умова з приводу 
предмета договору, інші умови застосовуються відповідно до окремого виду 
договору. 

Отже, недійсний договір в будь-якому разі вважається договором, при 
цьому недійсність є ознакою такого договору, яка може зникнути, якщо суд 
прийме рішення про дійсність договору, в іншому випадку – може створювати 

наслідки, пов’язані з недійсністю правочину, або може не відігравати значення, 
якщо жодна зі сторін не заявить вимоги про недійсність оспорюваного договору. 
Отже, поняття “неукладений договір” не має нормативного визначення, проте 
використовується у літературі для пояснення тих чи інших обставин. Ми 
вважаємо, що неукладений договір не можна вважати договором, адже якщо 
договір не укладений, то він не вважається таким, що існує, а отже не є 
договором і не потребує нормативного визначення [6]. 
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Нещодавно законодавство України  про цінні папери зазнало значних змін. 
19 червня 2020 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та 
запровадження нових фінансових інструментів»[1], що поклало на себе завдання 
врегулювати фінансові та товарні ринки, захистити права їх учасників, привести 
українське законодавство до європейських міжнародних стандартів. Набуття 
чинності відбувається поступово, основна частина закону набуває чинності з 1 

237



липня 2021 року, однак, є положення,  які вже набули чинності з 16 серпня 2020 
року. Цей закон зачіпає та змінює величезну кількість нормативно-правових 
актів (внесено зміни), та у новій редакції викладено два закони, один із яких має 
назву: Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Цей 
закон прийшов на зміну Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок». 

Нововведенням законодавця було впровадження деривативного контракту, 
деривативних цінних паперів як окремої групи та інше. Відповідно до Закону 
«деривативний контракт» - це договір, умови якого передбачають обов’язок 
однієї або кожної із сторін такого договору щодо базового активу та/або умови 
якого встановлюються залежно від значення базового показника (певна 
відсоткова ставка), а також можуть передбачати обов’язок проведення грошових 
розрахунків (ст.31 Закону) [1]. В якому базовим активом можуть виступати 
певна продукція, акції.  

Особливістю даного контракту є те, що сторони домовляються про 
доставку в майбутньому. Даний договір дає гарантії як покупцю так і продавцю. 
Для покупця – впевненість в отриманні товару в певний строк та за певну ціну, 
продавець – гарантію здійснення продажу, втрата ризиків зменшення ціни. Хоча 
нове законодавство, на перший погляд, доволі складне, проте чітке та 
передбачуване регулювання деривативних контрактів є першим кроком для 
поширення цього інструменту. Коли запуститься повноцінний ринок 
деривативних контрактів, то учасники ринку зможуть повноцінно користуватися 
цим ефективним інструментом. 

Ще одним впровадженням є створення зборів власників облігацій, ці збори 
слугують захисту прав власників облігацій одного випуску, за допомогою зборів 
можуть вирішуватись питання, які впливають на права та/або інтереси всіх 
власників облігацій відповідного випуску. Збори власників облігацій 
проводяться власниками відповідного випуску, та не можуть приймати рішення 
щодо власників інших випусків, без їх участі. У такому разі проводяться загальні 
збори власників облігацій відповідних випусків. Введено новий  вид облігації, а 
саме: «зелені облігації». Зелені облігації – це облігації, надходження фінансів 
яких спрямовано виключно на екологічні проекти, що в свою чергу сприяє 
подоланню глобальних екологічних потреб. Емітентами є органи державної 
влади, банки, міжнародні фінансові організації та підприємства. Найбільшим 
емітентом на міжнародному рівні є Світовий банк та Міжнародна фінансова 
корпорація. Закордоном емісія зелених облігацій з кожним роком набирає 
оборотів, тому не дивно, що в Україні запровадили даний інститут, що може не 
лише примножити вклади, але й продемонструвати власну політику екологічно 
відповідального бізнесу.  
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Інститут безвісної відсутності спрямований на усунення невизначеності 

правовідносин між суб’єктами. Тривала невизначеність місцезнаходження 
одного з суб’єктів цивільних правовідносин суттєво впливає на захист прав 
інших учасників цих правовідносин або їх реалізацію. Наприклад, тривала 
невизначеність місця перебування батьків є перешкодою для інших осіб 
усиновити дитину безвісно відсутніх батьків; безвісна відсутність одного з 
подружжя є для іншого перешкодою для розриву шлюбу і вступу в новий. 
Життєві ситуації (проведення ООС, природні катастрофи, техногенні аварії) в 
результаті яких десятки людей або навіть більше зникають безвісти, 
обумовлюють проблему законодавчого регулювання та встановлення факту 
визнання особи безвісно відсутньою. Щорічно в органи внутрішніх справ 
надходить у середньому майже 35 тисяч заяв про безвісно відсутніх. 

Існує декілька варіантів підходів до визначення терміну безвісно відсутній. 
Одним з них є робота В.Г. Бобко, в якій визначено, що безвісна відсутність – це 
встановлений у судовому порядку факт довготривалої відсутності фізичної 
особи в місці її проживання, якщо не вдалося встановити місце перебування 
останньої, що є об’єктивною перешкодою для реалізації іншими учасниками 
правовідносин своїх суб’єктивних прав чи виконання ними юридичних 
обов’язків [1]. 

Відповідно до ст. 43 ЦКУ оголошення особи безвісно відсутньою 
відбувається за такою умовою: фізична особа може бути визнана судом безвісно 
відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає 
відомостей про місце її перебування [2]. 
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Правові наслідки оголошення особи безвісно відсутньою є такими. Коли 
рішення суду набирає законної сили, про визнання особи безвісно відсутньою, в 
дію вступає нотаріус, відповідно до ч. 1 ст. 44 ЦК України, який за останнім 
місцем проживання особи описує належне їй майно та встановлює над ним 
опіку. Слід зазначити, що і суд, перед розглядом справи, вживає заходів через 
органи опіки та піклування щодо встановлення опіки над майном фізичної 
особи, місцеперебування якої невідоме, якщо опіку над майном ще не 
встановлено (ч. 2 ст. 248 ЦПК України). А така опіка, може бути встановлена і 
до прийняття рішення суду, за заявою до нотаріуса заінтересованої особи або 
органу опіки та піклування, згідно ч. 2 ст. 44 ЦК України. 

Після встановлення опіки, опікун, якого призначено, над майном фізичної 
особи, яка визнана безвісно відсутньою або фізичної особи, місце перебування 
якої невідоме, приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, погашає за 
рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах (ч. 3 ст. 44 ЦК 
України). 

Опис майна проводиться  за  участю  опікуна,  заінтересованих  
осіб, якщо вони того бажають, і не менше як двох свідків. В акті опису мають 
бути зазначені дата рішення про визнання особи безвісно відсутньою, заяви 
заінтересованої особи або органу опіки та піклування, а також дата проведення 
опису, прізвища, імена, по батькові і адреси осіб, які беруть участь в описі, 
прізвище, ім'я, по батькові особи, майна якої описується, місце знаходження 
майна, що описується, чи було опечатане приміщення до прибуття нотаріуса і 
ким, чи не була порушена пломба або печатка, і обов’язково докладна 
характеристика (назва, розмір, номер, рік випуску, колір, сорт та ін.) і оцінка 
кожного з перерахованих у ньому предметів та процент їх зносу [3]. 

Закріплюючи інститут визнання особи безвісно відсутньою, передбачено, 
що такі відносини можуть бути тимчасовими, а відтак передбачено і можливість 
скасування судового рішення. Тому згідно ст. 45 ЦКУ, якщо фізична особа, яка 
була визнана безвісно відсутньою, з'явилася або якщо одержано відомості про 
місце її перебування, суд за місцем її перебування або суд, що постановив 
рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або 
іншої заінтересованої особи скасовує рішення про визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою. 

У випадках коли особа, яка вже була визнана безвісно відсутньою 
з’являється, то за заявою цієї особи або іншою заінтересованою особою, суд, 
який ухвалив рішення про визнання особи безвісно відсутньою, призначає 
справу до слухання за участю цієї особи, заявника та інших заінтересованих осіб 
і скасовує своє рішення, згідно ч. 1 ст. 250 ЦПК України. 

У ст. 45 Цивільного кодексу України зазначено наступне, якщо фізична 
особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з’явилася або якщо отримано 
відомості про місце її перебування, суд за місцем її перебування або суд, що 
постановив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї 
особи або іншої заінтересованої особи скасовує рішення про визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою[1]. Проаналізувавши дану норму, можемо побачити, 
що законодавство передбачає дві підстави скасування рішення про визнання 

особи безвісно відсутньою: її особиста поява та отримання відомостей про місце 
її перебування. 

Статус особи, що визнана безвісно відсутньою окреслено у багатьох 
нормативно-правових актах. Тому на сьогодні інститут визнання особи безвісно 
відсутньою, активно досліджується багатьма науковцями для усунення всіх 
неточностей, завдяки чому можемо детально розглянути проблему усунення 
невизначеності правовідносин між суб’єктами. Безліч джерел щодо цієї теми 
допомагають поглиблено вивчити проблематику цього інституту цивільного 
права, але й досі залишаються неврегульованими деякі питання пов’язані з 
визнанням особи безвісно відсутньою, які у подальшому підлягатимуть 
детального розгляду в розв‘язанні. 
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Жителі Слобожанського і Борщовій поблизу Харкова скаржаться на 

верблюдів. Їх тримають на приватній фермі в Слобожанському разом з іншими 
тваринами. Забору на фермі немає,а замість нього - автомобільні шини, тому 
неприв’язані тварини шастають сусідськими господарствами та виїдають усе. 
Крім 2 верблюдів, в городи місцевих жителів приходять і інші тварини: 11 поні, 
26 корів, бики.  Від бика з цієї ж ферми постраждав чоловік однієї місцевої 
жительки. Результат зустрічі з рогатим – розбита голова та поламані ребра. У 
сільраді кажуть, що допомогти місцевим не можуть, оскільки господар ферми на 
зауваження не реагує. На нього виписують штрафи, а він їх не сплачує, бо 

240



Правові наслідки оголошення особи безвісно відсутньою є такими. Коли 
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офіційно є безробітнім і платити йому нічим.  Також неодноразово до нього 
приїжджають різні комісії — і нічого не можуть зробити.  Спеціальні санітарні 
книжки і паспорти є лише на кількох тварин. Вони чиповані, але не всі. 

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Цивільного Кодексу законність набуття у приватну 
власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального 
використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що 
засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, 
ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок 
тощо, які видаються в установленому законодавством порядку. Оскільки не 
відомо, як саме отримав господар цих тварин, єдиним доказом, що він є 
власником тварин є  паспорти, спеціальні санітарні книжки та є чипи у деяких 
тварин, але не в усіх.  

Також слід розглянути ситуацію з боку цивільно-правових приписів щодо 
базхазяйної речі та бездоглядної домашньої худоби. Згідно з ч. 1 ст. 335 ЦК 
безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Оскільки 
мешканці знають, хто є власником цих тварин, тоді вони не можуть бути 
безхазяйними. 

Аналіз положень Цивільного кодексу України дозволяє говорити про такі 
основні способи набуття права власності на тварину: привласнення 
загальнодоступних дарів природи (ст. 333 ЦК), набуття права власності на 
безхазяйну річ (ст. 335 ЦК), набуття права власності на бездоглядну домашню 
тварину (ст. 341 ЦК), набуття права власності на тварину на підставі цивільно-
правового договору та набуття права власності на тварину у порядку 
спадкування. Причому у перших двох випадках тварина ніколи не мала 
господаря, а отже, право власності на неї виникає вперше, а в останньому 
йдеться про виникнення права власності незалежно від волі попереднього 
власника. Оскільки тварини вже знаходяться у власності цього господаря ферми, 
то ніхто не може набути на них власність, тільки,  якщо він від них відмовиться 
або залишить їх без догляду.  Також майно може перейти у власність держави 
внаслідок конфіскації. 

Ст. 1166 ЦК зазначає, що будь-яка шкода, завдана особистим немайновим 
правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи 
юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 
Проте особливість відповідальності за шкоду заподіяну тваринами полягає в 
тому, що суб’єктом відповідальності не може бути тварина. Тож хто має 
відповідати за шкоду заподіяну тваринами? Закон України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження» також закріплює, що фізичні та юридичні особи, 
які утримують домашніх тварин, зобов’язані не допускати порушень прав і 
законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози 
безпеці людей, а також інших тварин (ст.9), а шкода, заподіяна особі або майну 
фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, 
підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує (ст.12).  Таким 
чином, відповідальність лежить саме на власнику тварини, тому на підставі ст. 
12 цього Закону він повинен відшкодувати матеріальну шкоду. 

Господар цієї ферми повинен відшкодувати моральну шкоду  згідно з ч. 1 
та ч. 2 ст. 23 ЦК, оскільки бик, що знаходиться у власності цієї людини, завдав 
тілесні ушкодження чоловіку та душевні страждання жінці цього чоловіка. Та 
відповідно до частини 3 цієї статті відшкодування моральної шкоди буде 
внаслідок завдання душевних страждань тваринами за пошкодження огороду 
місцевого населення.  

Згідно зі ст.4 ЗУ «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» об’єктом 
ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата 
худоба, коні, свині, вівці, кози. У статті 5 ЗУ «Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин» зазначено, що юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з 
розведення та утримання тварин, зобов’язані: ідентифікувати усіх тварин у 
господарстві, тощо. Оскільки у власника не всі тварини зареєстровані, тоді він 
буде нести відповідальність згідно з частиною 1 статті 107-2  КУпАП порушення 
вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин – тягне за собою 
накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб - підприємців, уповноважених 
осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Також господар порушив статтю 22 Закону України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження», а саме частини 3, 4, 6 та 7 цієї статті та ст. 9 цього 
закону, де визначено, що особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана 
супроводжувати домашню тварину поза місцями її постійного утримання.  Тому 
відповідно до ст. 35 цього закону за порушення вимог Закону винні особи несуть 
кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із 
законом. 

Отже, відповідальність за шкоду, заподіяну тваринами несе власник 
тварини. Господар цієї ферми буде нести відповідальність за матеріальну та 
моральну шкоду, за порушення реєстрації тварин та за їх неналежний догляд та 
неправильне утримання згідно з Законом України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження». 
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Принцип свободи договору на початку XX ст. був однією з основ 
цивільного права більшості іноземних країн, сутність якого полягала в праві 
сторін за їх бажанням як вирішувати питання про укладення договору, так і 
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офіційно є безробітнім і платити йому нічим.  Також неодноразово до нього 
приїжджають різні комісії — і нічого не можуть зробити.  Спеціальні санітарні 
книжки і паспорти є лише на кількох тварин. Вони чиповані, але не всі. 

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Цивільного Кодексу законність набуття у приватну 
власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального 
використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що 
засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, 
ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок 
тощо, які видаються в установленому законодавством порядку. Оскільки не 
відомо, як саме отримав господар цих тварин, єдиним доказом, що він є 
власником тварин є  паспорти, спеціальні санітарні книжки та є чипи у деяких 
тварин, але не в усіх.  

Також слід розглянути ситуацію з боку цивільно-правових приписів щодо 
базхазяйної речі та бездоглядної домашньої худоби. Згідно з ч. 1 ст. 335 ЦК 
безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Оскільки 
мешканці знають, хто є власником цих тварин, тоді вони не можуть бути 
безхазяйними. 

Аналіз положень Цивільного кодексу України дозволяє говорити про такі 
основні способи набуття права власності на тварину: привласнення 
загальнодоступних дарів природи (ст. 333 ЦК), набуття права власності на 
безхазяйну річ (ст. 335 ЦК), набуття права власності на бездоглядну домашню 
тварину (ст. 341 ЦК), набуття права власності на тварину на підставі цивільно-
правового договору та набуття права власності на тварину у порядку 
спадкування. Причому у перших двох випадках тварина ніколи не мала 
господаря, а отже, право власності на неї виникає вперше, а в останньому 
йдеться про виникнення права власності незалежно від волі попереднього 
власника. Оскільки тварини вже знаходяться у власності цього господаря ферми, 
то ніхто не може набути на них власність, тільки,  якщо він від них відмовиться 
або залишить їх без догляду.  Також майно може перейти у власність держави 
внаслідок конфіскації. 

Ст. 1166 ЦК зазначає, що будь-яка шкода, завдана особистим немайновим 
правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи 
юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 
Проте особливість відповідальності за шкоду заподіяну тваринами полягає в 
тому, що суб’єктом відповідальності не може бути тварина. Тож хто має 
відповідати за шкоду заподіяну тваринами? Закон України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження» також закріплює, що фізичні та юридичні особи, 
які утримують домашніх тварин, зобов’язані не допускати порушень прав і 
законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози 
безпеці людей, а також інших тварин (ст.9), а шкода, заподіяна особі або майну 
фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, 
підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує (ст.12).  Таким 
чином, відповідальність лежить саме на власнику тварини, тому на підставі ст. 
12 цього Закону він повинен відшкодувати матеріальну шкоду. 

Господар цієї ферми повинен відшкодувати моральну шкоду  згідно з ч. 1 
та ч. 2 ст. 23 ЦК, оскільки бик, що знаходиться у власності цієї людини, завдав 
тілесні ушкодження чоловіку та душевні страждання жінці цього чоловіка. Та 
відповідно до частини 3 цієї статті відшкодування моральної шкоди буде 
внаслідок завдання душевних страждань тваринами за пошкодження огороду 
місцевого населення.  

Згідно зі ст.4 ЗУ «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» об’єктом 
ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата 
худоба, коні, свині, вівці, кози. У статті 5 ЗУ «Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин» зазначено, що юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з 
розведення та утримання тварин, зобов’язані: ідентифікувати усіх тварин у 
господарстві, тощо. Оскільки у власника не всі тварини зареєстровані, тоді він 
буде нести відповідальність згідно з частиною 1 статті 107-2  КУпАП порушення 
вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин – тягне за собою 
накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб - підприємців, уповноважених 
осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Також господар порушив статтю 22 Закону України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження», а саме частини 3, 4, 6 та 7 цієї статті та ст. 9 цього 
закону, де визначено, що особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана 
супроводжувати домашню тварину поза місцями її постійного утримання.  Тому 
відповідно до ст. 35 цього закону за порушення вимог Закону винні особи несуть 
кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із 
законом. 

Отже, відповідальність за шкоду, заподіяну тваринами несе власник 
тварини. Господар цієї ферми буде нести відповідальність за матеріальну та 
моральну шкоду, за порушення реєстрації тварин та за їх неналежний догляд та 
неправильне утримання згідно з Законом України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження». 
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шляхом домовленості між сторонами договору визначати його зміст. У той 
самий час у вітчизняному законодавстві було відсутнє будь-яке нормативне 
закріплення цього принципу. З набуттям Україною незалежності та 
суверенності, змінилися й потреби, адже економіка набула ринкових засад. Це в 
свою чергу обумовило необхідність свободи підприємництва та господарської 
діяльності у реалізації суб’єктами права на укладення договорів та їх змісту. 

Ідея вільного вибору контрагента та визначення змісту договору була 
вперше відображена у ч.1 ст.21 Закону України «Про підприємства в Україні» 
від 27 березня 1991 року: відносини підприємства з іншими підприємствами, 
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності 
здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета 
договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських 
взаємовідносин, що не суперечать законодавству України [1]. 

Сьогодні позиція законодавця щодо свободи договорів чітко визначена та 
закріплена у ст.3, 6 та 627 ЦК України. Принципу свободи договорів є однією з 
засад цивільного законодавства, що випливає зі змісту ст.3 ЦК України. При 
застосуванні свободи договору, має місце бути підпорядкованість закону, адже 
беручи до уваги те, що методом цивільного права є диспозитивність, слід 
провести таку аналогію, що свобода договору має місце бути до тих пір, поки не 
суперечить законодавству. Ця думка знаходить своє відображення у ст.6 ЦК 
України. 

У ч.1 ст.6 ЦК України зазначено: сторони мають право укласти договір, 
який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає 
загальним засадам цивільного законодавства [2]. Тобто, законодавець надає 
право сторонам укласти договір, як врегульований ЦК України та іншими 
актами цивільного законодавства, так і неврегульований. Сторони вільні 
самостійно врегулювати свої відносини. 

Ч.2 ст.6 ЦК України передбачає наступне: сторони мають право 
врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, 
свої відносини, які не врегульовані цими актами [2]. Тим самим законодавець не 
обмежує сторони договору у виборі джерела права, дозволяючи доповнити 
норми, передбачені законодавством. 

У ч.3 ст.6 ЦК України передбачається можливість відступити від 
положень актів цивільного законодавства та врегулювати свої відносини на 
власний розсуд, крім випадків, коли  в цих актах прямо вказано про заборону 
відступити від положень, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін 
положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті 
відносин між сторонами. 

Зміст принципу свободи висвітлений у ст.627 ЦК України, де визначені 
головні елементи цього принципу, а саме: сторони є вільними в укладенні 
договору, виборі контрагента та визначенні змісту такого договору. Усі три 
прояви свободи договору в сукупності необхідні учасникам обороту для того, 
щоб повною мірою реалізувати свою майнову самостійність та економічну 
незалежність, конкурувати на рівних з іншими учасниками ринку товарів, робіт 
та послуг.  

Багато науковців приділяли увагу питанню свободи договору, зокрема А.П. 
Беляєва, О.П. Подцерковний, С.С. Алексєєв, І.В. Спасибо-Фатєєва. Зокрема, можна 
погодитись з  позицією Денисова С.А., який більш детально  проаналізував зміст 
принципу свободи договору, вважаючи, що вирішальне значення для договірного 
права мають наступні елементи: 1) право учасників цивільного обороту самостійно 
вирішувати, чи слід їм укладати договір, чи ні; 2) громадяни та юридичні особи є 
вільними у виборі контрагента за договором; 3) у процесі досягнення згоди сторони 
є юридично рівноправними одна щодо одної; 4) в ході укладення договору сторони 
самостійно визначають вид (різновид) договору, якому вони хочуть підпорядкувати 
свої правовідносини; 5) сторони можуть укласти договір, в якому є елементи різних 
договорів, передбачених законом або іншими правовими актами (змішані 
договори); 6) сторони можуть вести переговори з метою досягнення угоди будь-
якими правовими способами і без обмежень у часі, а також мають право 
вирішувати, продовжувати їм переговори чи ні; 7) відносини суб’єктів за 
зобов’язанням регулюються переважно диспозитивними нормами, які діють тільки 
у випадках, коли інше не передбачено в самому договорі, розробленому сторонами; 
8) фактором свободи договору стало істотне розширення сфери застосування 
договору, включаючи питання інтелектуальної власності, біржової та банківської 
діяльності, обігу цінних паперів, страхування, використання застави тощо; 9) 
значно розширилося коло об’єктів, з приводу яких можливе укладення договору 
(нерухомість, майнові права, інформація тощо) [3, c. 231-235]. 

Таким чином, свобода договору не є безмежною та існує в рамках 
чинного законодавства, а сторони договору в своїх діях мають ґрунтуватися на 
засадах розумності, добросовісності та справедливості. Принцип свободи 
договору надає учасникам можливість вибору між кількома варіантами 
поведінки в межах, встановлених законом, а також у відповідних випадках 
визначати зміст цивільних прав і обов’язків, розпоряджатися суб’єктивними 
правами на свій розсуд. Необхідність законодавчого обмеження свободи 
договору полягає в забезпеченні балансу інтересів учасників цивільного обігу та 
захисту інтересів держави. 
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шляхом домовленості між сторонами договору визначати його зміст. У той 
самий час у вітчизняному законодавстві було відсутнє будь-яке нормативне 
закріплення цього принципу. З набуттям Україною незалежності та 
суверенності, змінилися й потреби, адже економіка набула ринкових засад. Це в 
свою чергу обумовило необхідність свободи підприємництва та господарської 
діяльності у реалізації суб’єктами права на укладення договорів та їх змісту. 

Ідея вільного вибору контрагента та визначення змісту договору була 
вперше відображена у ч.1 ст.21 Закону України «Про підприємства в Україні» 
від 27 березня 1991 року: відносини підприємства з іншими підприємствами, 
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності 
здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета 
договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських 
взаємовідносин, що не суперечать законодавству України [1]. 

Сьогодні позиція законодавця щодо свободи договорів чітко визначена та 
закріплена у ст.3, 6 та 627 ЦК України. Принципу свободи договорів є однією з 
засад цивільного законодавства, що випливає зі змісту ст.3 ЦК України. При 
застосуванні свободи договору, має місце бути підпорядкованість закону, адже 
беручи до уваги те, що методом цивільного права є диспозитивність, слід 
провести таку аналогію, що свобода договору має місце бути до тих пір, поки не 
суперечить законодавству. Ця думка знаходить своє відображення у ст.6 ЦК 
України. 

У ч.1 ст.6 ЦК України зазначено: сторони мають право укласти договір, 
який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає 
загальним засадам цивільного законодавства [2]. Тобто, законодавець надає 
право сторонам укласти договір, як врегульований ЦК України та іншими 
актами цивільного законодавства, так і неврегульований. Сторони вільні 
самостійно врегулювати свої відносини. 

Ч.2 ст.6 ЦК України передбачає наступне: сторони мають право 
врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, 
свої відносини, які не врегульовані цими актами [2]. Тим самим законодавець не 
обмежує сторони договору у виборі джерела права, дозволяючи доповнити 
норми, передбачені законодавством. 

У ч.3 ст.6 ЦК України передбачається можливість відступити від 
положень актів цивільного законодавства та врегулювати свої відносини на 
власний розсуд, крім випадків, коли  в цих актах прямо вказано про заборону 
відступити від положень, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін 
положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті 
відносин між сторонами. 

Зміст принципу свободи висвітлений у ст.627 ЦК України, де визначені 
головні елементи цього принципу, а саме: сторони є вільними в укладенні 
договору, виборі контрагента та визначенні змісту такого договору. Усі три 
прояви свободи договору в сукупності необхідні учасникам обороту для того, 
щоб повною мірою реалізувати свою майнову самостійність та економічну 
незалежність, конкурувати на рівних з іншими учасниками ринку товарів, робіт 
та послуг.  

Багато науковців приділяли увагу питанню свободи договору, зокрема А.П. 
Беляєва, О.П. Подцерковний, С.С. Алексєєв, І.В. Спасибо-Фатєєва. Зокрема, можна 
погодитись з  позицією Денисова С.А., який більш детально  проаналізував зміст 
принципу свободи договору, вважаючи, що вирішальне значення для договірного 
права мають наступні елементи: 1) право учасників цивільного обороту самостійно 
вирішувати, чи слід їм укладати договір, чи ні; 2) громадяни та юридичні особи є 
вільними у виборі контрагента за договором; 3) у процесі досягнення згоди сторони 
є юридично рівноправними одна щодо одної; 4) в ході укладення договору сторони 
самостійно визначають вид (різновид) договору, якому вони хочуть підпорядкувати 
свої правовідносини; 5) сторони можуть укласти договір, в якому є елементи різних 
договорів, передбачених законом або іншими правовими актами (змішані 
договори); 6) сторони можуть вести переговори з метою досягнення угоди будь-
якими правовими способами і без обмежень у часі, а також мають право 
вирішувати, продовжувати їм переговори чи ні; 7) відносини суб’єктів за 
зобов’язанням регулюються переважно диспозитивними нормами, які діють тільки 
у випадках, коли інше не передбачено в самому договорі, розробленому сторонами; 
8) фактором свободи договору стало істотне розширення сфери застосування 
договору, включаючи питання інтелектуальної власності, біржової та банківської 
діяльності, обігу цінних паперів, страхування, використання застави тощо; 9) 
значно розширилося коло об’єктів, з приводу яких можливе укладення договору 
(нерухомість, майнові права, інформація тощо) [3, c. 231-235]. 

Таким чином, свобода договору не є безмежною та існує в рамках 
чинного законодавства, а сторони договору в своїх діях мають ґрунтуватися на 
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поведінки в межах, встановлених законом, а також у відповідних випадках 
визначати зміст цивільних прав і обов’язків, розпоряджатися суб’єктивними 
правами на свій розсуд. Необхідність законодавчого обмеження свободи 
договору полягає в забезпеченні балансу інтересів учасників цивільного обігу та 
захисту інтересів держави. 
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Важливим елементом розвитку економіки України та її реформування є 
наявність ефективних способів захисту законних прав та інтересів суб’єктів 
правових відносин, зокрема корпоративних. Одним із таких способів є право 
учасника на звернення до суду в інтересах юридичної особи у спорах про 
відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою. Такий спосіб захисту в 
науковій літературі називають «похідним (непрямим) позовом». Встановлення 
інституту похідних позовів, як зазначалося Світовим Банком, є ключовим та 
необхідним напрямком регуляторної реформи для забезпечення захисту 
інтересів інвесторів, в тому числі і в Україні.  

Питанням інституту похідного (непрямого) позову, зокрема щодо 
судового захисту прав акціонерів та учасників інших господарських товариств, 
приділено увагу в наукових працях таких відомих вчених, як О. М. Вінник [1],  
І. В. Спасибо-Фатєєва [2], О. В. Бігняк [3], тощо. Особливої уваги заслуговують 
дисертації О. Р. Ковалишина «Судовий захист корпоративних прав» [4] та Л. А. 
Островської «Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та законодавство 
України» [5]. 

Отже, актуальність досліджуваної проблематики пояснюється багатьма 
чинниками, зокрема, тим, що інститут похідного (непрямого) позову для 
українського законодавства є доволі новим; відсутнє належне правове 
регулювання процедури подання таких видів позовів; має місце неоднозначна 
судова практики за такою категорією справ, – все це потребує подальшого 
доопрацювання та удосконалення.  

Відповідно до ст. 54 Господарського процесуального кодексу України 
власник (учасник, акціонер) юридичної особи, якому належить 10 і більше 
відсотків статутного капіталу товариства (крім привілейованих акцій), або частка 
у власності юридичної особи якого становить 10 і більше відсотків, може подати 
в інтересах такої юридичної особи позов про відшкодування збитків, заподіяних 
юридичній особі її посадовою особою [6]. Втім на практиці реалізувати право 
міноритарного учасника (акціонера) на подання похідного позову майже 
неможливо, адже законодавець необґрунтовано створює занадто високий бар’єр 
для звернення з похідним позовом в той час, коли кількість учасників в 
акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою та додатковою 
відповідальністю може бути настільки великою, що серед акціонерів (учасників) 
не виявиться жодної особи, якій належить 10 і більше відсотків у статутному 
капіталі. Крім того, мажоритарні учасники (акціонери) можуть недобросовісно 
розмити частки (акції) міноритарних учасників (акціонерів) в статутному 
капіталі для того, щоб позбавити їх права на звернення з похідним позовом. В 

цьому зв’язку убачається доцільним звернутися до зарубіжного досвіду, зокрема 
до законодавства Німеччини, де застосовується більш ефективний підхід щодо 
врегулювання цього питання, а саме: особа, яка володіє не менше 1% акцій, або 
часткою, номінальна вартість якої становить 100 000 євро може звернутися з 
похідним позовом до суду [7, с. 46]. Водночас потрібно мати на увазі, що під час 
встановлення ефективного механізму подання похідного позову потрібно 
захистити корпоративні права та інтереси не лише міноритарних учасників 
(акціонерів), а й мажоритарних, адже зловживання можуть бути і з боку 
міноритаріїв. Такі зловживання можуть полягати у використанні похідного 
позову як інструменту для махінацій, зокрема незаконного збагачення, що є 
досить поширеним у світі, і яке в юридичній літературі називають «акціонерним 
грабіжництвом» або «корпоративним шахрайством». Це відбувається наступним 
чином: міноритарні учасники (акціонери) подають похідні позови до суду 
незалежно від наявності для цього підстав, і за припинення судового процесу 
пропонують мажоритарним учасникам (акціонерам) або посадовим особам 
господарського товариства заплатити їм викуп. Існують навіть такі особи, які 
відстежують підстави для подання похідного позову і скуповують акції 
підприємства з «метою подальшого вимагання» [8, с. 143]. Саме у такий спосіб 
міноритарні учасники (акціонери) можуть блокувати діяльність товариства та 
тиснути на його посадових осіб, що може призвести до припинення діяльності 
такого товариства. За приклад можна взяти правове регулювання цього питання 
в Сполучених Штатах Америки та Японії. Так, в законодавстві штатів Делаварі 
та Нью-Йорк встановлена двоетапна процедура подання похідного позову: 
перший етап – учасник має докласти зусиль, щоб компанія подала позов у 
власних інтересах, другий етап – учасник подає похідний позов до суду. Проте, 
цю процедуру можна звести лише до одного – другого етапу, якщо обґрунтувати, 
чому перший етап не принесе результатів [9], зокрема у законах штату Флорида 
така особа має спочатку звернутися з претензійною вимогою до членів органів 
управління, надавши їм розумний строк для вчинення необхідних дій, який не 
має перевищувати 90 днів [10]. В Україні через відсутність таких вимог особа, 
яка має намір подати похідний позов, може зробити це, навіть не надавши 
членам органів управління можливості виправити ситуацію.  

Цікавим та не менш ефективним представляється відповідна 
регламентація цих питань в законодавстві Японії. Так, задля протидії можливому 
зловживанню правом у разі подання похідного позову у Комерційному кодексі 
Японії передбачено обов’язок особи володіти часткою (акціями) статутного 
капіталу протягом не менш як 6 місяців перед тим, як звертатися з похідним 
позовом [8, с. 142]. Така вимога є відповідним забезпечувальним засобом, який 
запобігає пред’явленню позовів несумлінними позивачами, які навмисно 
заволоділи часткою (акціями) підприємства для подальшого «тероризування» 
такого підприємства похідними позовами. Адже строк у 6 місяців є досить 
значним і свідчить про серйозність намірів учасника (акціонера), який реально 
бажає займатися підприємницькою діяльністю. Якщо не встановити такі 
аналогічні вимоги в українському законодавстві, то це може спричинити 
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наявність ефективних способів захисту законних прав та інтересів суб’єктів 
правових відносин, зокрема корпоративних. Одним із таких способів є право 
учасника на звернення до суду в інтересах юридичної особи у спорах про 
відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою. Такий спосіб захисту в 
науковій літературі називають «похідним (непрямим) позовом». Встановлення 
інституту похідних позовів, як зазначалося Світовим Банком, є ключовим та 
необхідним напрямком регуляторної реформи для забезпечення захисту 
інтересів інвесторів, в тому числі і в Україні.  

Питанням інституту похідного (непрямого) позову, зокрема щодо 
судового захисту прав акціонерів та учасників інших господарських товариств, 
приділено увагу в наукових працях таких відомих вчених, як О. М. Вінник [1],  
І. В. Спасибо-Фатєєва [2], О. В. Бігняк [3], тощо. Особливої уваги заслуговують 
дисертації О. Р. Ковалишина «Судовий захист корпоративних прав» [4] та Л. А. 
Островської «Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та законодавство 
України» [5]. 

Отже, актуальність досліджуваної проблематики пояснюється багатьма 
чинниками, зокрема, тим, що інститут похідного (непрямого) позову для 
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Відповідно до ст. 54 Господарського процесуального кодексу України 
власник (учасник, акціонер) юридичної особи, якому належить 10 і більше 
відсотків статутного капіталу товариства (крім привілейованих акцій), або частка 
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цьому зв’язку убачається доцільним звернутися до зарубіжного досвіду, зокрема 
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(акціонерів), а й мажоритарних, адже зловживання можуть бути і з боку 
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яка має намір подати похідний позов, може зробити це, навіть не надавши 
членам органів управління можливості виправити ситуацію.  

Цікавим та не менш ефективним представляється відповідна 
регламентація цих питань в законодавстві Японії. Так, задля протидії можливому 
зловживанню правом у разі подання похідного позову у Комерційному кодексі 
Японії передбачено обов’язок особи володіти часткою (акціями) статутного 
капіталу протягом не менш як 6 місяців перед тим, як звертатися з похідним 
позовом [8, с. 142]. Така вимога є відповідним забезпечувальним засобом, який 
запобігає пред’явленню позовів несумлінними позивачами, які навмисно 
заволоділи часткою (акціями) підприємства для подальшого «тероризування» 
такого підприємства похідними позовами. Адже строк у 6 місяців є досить 
значним і свідчить про серйозність намірів учасника (акціонера), який реально 
бажає займатися підприємницькою діяльністю. Якщо не встановити такі 
аналогічні вимоги в українському законодавстві, то це може спричинити 
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завантаженість судової системи України, як тільки такий спосіб захисту 
корпоративних прав набуде поширення серед учасників (акціонерів) товариств.  

Таким чином, для усунення зловживань і забезпечення захисту прав 
одночасно міноритарних і мажоритарних учасників, а також самого товариства 
пропонується в перспективному законодавстві передбачити наступне: 

по-перше, зменшити відсотковий бар’єр для подання похідного позову з 
10% до 1 % шляхом внесення відповідних змін в статтю 54 Господарського 
процесуального кодексу України; 

по-друге, запровадити  на законодавчому рівні механізм запобігання 
зловживанням правом на подання похідного позову шляхом встановлення 
імперативної вимоги щодо володіння часткою (акціями) в статутному капіталі 
юридичної особи протягом 6 місяців. 

Такі нововведення дозволять забезпечити належний ефективний захист 
законних прав та інтересів міноритарних учасників (акціонерів) від зловживань 
мажоритарних учасників (акціонерів), з одного боку, а шестимісячний термін 
володіння часткою (акціями), з іншого боку, буде мати на меті убезпечення 
господарюючого суб’єкта (господарського товариства) від несумлінних 
позивачів-міноритаріїв, які навмисно скуповують частки (акції), щоб 
тероризувати товариство похідними позовами з метою власної неправомірної 
вигоди. Все це буде сприяти збалансуванню приватноправових інтересів 
(учасників акціонерів) та публічно-правових інтересів (господарюючого суб’єкта 
– господарського товариства, як первинної ланки ринкової економіки). 

 
Література: 

1. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських 
товариствах: проблеми правового забезпечення. Київ: Атіка, 2003. 352 с. 

2. Корпоративні спори: коментар судової практики / І. В. Спасибо-
Фатєєва, В. І. Крат, Н. Ю. Філатова та ін.; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. 
Харків: Право, 2018. 288 с. 

3. Бігняк О. В. Похідний позов та корпоративний договір як засоби 
захисту корпоративних прав: досвід України. Evropsky politicky a pravni diskurz. 
2018. Vol. 5, Iss. 3. С. 227-236.  

4. Ковалишин О. Р. Судовий захист корпоративних прав: дис. …канд. 
юрид. наук: 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право». 
Київ, 2013. 200 с. 

5. Островська Л. А. Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та 
законодавство України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 «цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Одеса, 2008.  
187 с 

6. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 
06.11.1991р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. ст.56. (Із 
змінами). 

7. Смірнов Г. Похідний позов: особливості та проблеми правового 
регулювання в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. №6. С. 44-
51. 

8. Гудіма Т. С. Герасименко Н. О. Перспективи правового регулювання 
похідного позову в Україні. Економіка та право. 2016. № 3. С. 140–146. 

9. Позняков О. Похідний позов: український та світовий досвід. 
Юридична газета Online. 2020. URL: https://yur-
gazeta.com/publications/practice/inshe/pohidniy-pozov-ukrayinskiy-ta-svitoviy-
dosvid.html  

10. The 2020 Florida Statutes. 2018. URL: 
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Reque
st=I#TitleI. 

 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя 
Стуса Н.В. Щербакова.  

 
Казміренко Юлій Володимирович, 

курсант 1 групи 2 курсу 
Військово – юридичного інституту 

Національного  юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ 

ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ 
 

Договір найму житла є однією із форм реалізації громадянами права на 
житло, яке закріплене Конституцією України. Отримуючи право користування 
житлом, наймач та особи, які проживають разом з ним, набувають різних прав та 
обов’язків щодо використання житлового приміщення. Межі здійснення цих 
прав залежать від виду договору найму, строку дії договору, а також форми його 
укладення. Разом із тим права та обов’язки сторін договору найму житлового 
приміщення є численними і різноманітними, що дозволяє їм утворювати в 
сукупності зміст цивільних правовідносин користування житлом, заснованих на 
такому договорі. 

Правова природа договорів найму житла була та є предметом дослідження 
багатьох науковців. На сьогодні проблемам укладення й розірвання цього 
договору приділено увагу в наукових роботах С. Бервено,  
О. Дзери, М. Дякович, М. Галянтича, Ю. Заіки, О. Кармази, В. Коссака,  
Н. Кузнєцової, Р. Майданика, Л. Лічмана, Л. Литовченко, Є. Мічуріна,  
Л. Нескороженої, В. Романіва, О. Харитонова, С. Фурси, Я. Шевченко та інших. 
Наприклад, О. Кармаза зосередила увагу на дослідженні правової природи 
договору найму житла в нотаріальному процесі [1, с. 17]. Натомість особливості 
правового регулювання відносин за договором найму житла, його відмінності від 

248



завантаженість судової системи України, як тільки такий спосіб захисту 
корпоративних прав набуде поширення серед учасників (акціонерів) товариств.  

Таким чином, для усунення зловживань і забезпечення захисту прав 
одночасно міноритарних і мажоритарних учасників, а також самого товариства 
пропонується в перспективному законодавстві передбачити наступне: 

по-перше, зменшити відсотковий бар’єр для подання похідного позову з 
10% до 1 % шляхом внесення відповідних змін в статтю 54 Господарського 
процесуального кодексу України; 

по-друге, запровадити  на законодавчому рівні механізм запобігання 
зловживанням правом на подання похідного позову шляхом встановлення 
імперативної вимоги щодо володіння часткою (акціями) в статутному капіталі 
юридичної особи протягом 6 місяців. 

Такі нововведення дозволять забезпечити належний ефективний захист 
законних прав та інтересів міноритарних учасників (акціонерів) від зловживань 
мажоритарних учасників (акціонерів), з одного боку, а шестимісячний термін 
володіння часткою (акціями), з іншого боку, буде мати на меті убезпечення 
господарюючого суб’єкта (господарського товариства) від несумлінних 
позивачів-міноритаріїв, які навмисно скуповують частки (акції), щоб 
тероризувати товариство похідними позовами з метою власної неправомірної 
вигоди. Все це буде сприяти збалансуванню приватноправових інтересів 
(учасників акціонерів) та публічно-правових інтересів (господарюючого суб’єкта 
– господарського товариства, як первинної ланки ринкової економіки). 

 
Література: 

1. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських 
товариствах: проблеми правового забезпечення. Київ: Атіка, 2003. 352 с. 

2. Корпоративні спори: коментар судової практики / І. В. Спасибо-
Фатєєва, В. І. Крат, Н. Ю. Філатова та ін.; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. 
Харків: Право, 2018. 288 с. 

3. Бігняк О. В. Похідний позов та корпоративний договір як засоби 
захисту корпоративних прав: досвід України. Evropsky politicky a pravni diskurz. 
2018. Vol. 5, Iss. 3. С. 227-236.  

4. Ковалишин О. Р. Судовий захист корпоративних прав: дис. …канд. 
юрид. наук: 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право». 
Київ, 2013. 200 с. 

5. Островська Л. А. Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та 
законодавство України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 «цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Одеса, 2008.  
187 с 

6. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 
06.11.1991р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. ст.56. (Із 
змінами). 

7. Смірнов Г. Похідний позов: особливості та проблеми правового 
регулювання в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. №6. С. 44-
51. 

8. Гудіма Т. С. Герасименко Н. О. Перспективи правового регулювання 
похідного позову в Україні. Економіка та право. 2016. № 3. С. 140–146. 

9. Позняков О. Похідний позов: український та світовий досвід. 
Юридична газета Online. 2020. URL: https://yur-
gazeta.com/publications/practice/inshe/pohidniy-pozov-ukrayinskiy-ta-svitoviy-
dosvid.html  

10. The 2020 Florida Statutes. 2018. URL: 
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Reque
st=I#TitleI. 

 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя 
Стуса Н.В. Щербакова.  

 
Казміренко Юлій Володимирович, 

курсант 1 групи 2 курсу 
Військово – юридичного інституту 

Національного  юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ 

ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ 
 

Договір найму житла є однією із форм реалізації громадянами права на 
житло, яке закріплене Конституцією України. Отримуючи право користування 
житлом, наймач та особи, які проживають разом з ним, набувають різних прав та 
обов’язків щодо використання житлового приміщення. Межі здійснення цих 
прав залежать від виду договору найму, строку дії договору, а також форми його 
укладення. Разом із тим права та обов’язки сторін договору найму житлового 
приміщення є численними і різноманітними, що дозволяє їм утворювати в 
сукупності зміст цивільних правовідносин користування житлом, заснованих на 
такому договорі. 

Правова природа договорів найму житла була та є предметом дослідження 
багатьох науковців. На сьогодні проблемам укладення й розірвання цього 
договору приділено увагу в наукових роботах С. Бервено,  
О. Дзери, М. Дякович, М. Галянтича, Ю. Заіки, О. Кармази, В. Коссака,  
Н. Кузнєцової, Р. Майданика, Л. Лічмана, Л. Литовченко, Є. Мічуріна,  
Л. Нескороженої, В. Романіва, О. Харитонова, С. Фурси, Я. Шевченко та інших. 
Наприклад, О. Кармаза зосередила увагу на дослідженні правової природи 
договору найму житла в нотаріальному процесі [1, с. 17]. Натомість особливості 
правового регулювання відносин за договором найму житла, його відмінності від 
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інших договорів житлового найму стали предметом дослідження Л. Литовченко 
[2, с. 120–125]. 

Аналіз різновидів договорів житлового найму у контексті цивільного та 
спеціального житлового законодавства виявляє наявність таких законодавчих 
дефініцій, як «договір найму жилого приміщення» (ст. 61 Житлового кодексу 
Української РСР від 30 червня 1983 р. № 5464- X, далі – ЖК) [3] «договір найму 
соціального житла» (ст. 20 Закону України «Про житловий фонд соціального 
призначення» від 12 січня 2006 р. № 3334-IV) [4], «договір найму житла» (ст. 810 
Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV, далі – ЦК), «договір 
оренди житла з викупом» (ст. 810-1 ЦК) [5].  

Наведені дефініції вказують на особливості договору найму житла, що є 
об’єктом права приватної, державної чи комунальної власності. Зрозуміло, що 
кожний з цих видів договорів житлового найму потребує окремого дослідження. 
Відмінності між цими договорами, як слушно вказує М.К. Галянтич, зумовлені 
такими чинниками:  

1) належністю до відповідного житлового фонду; 
2) межами нормативно-правового регулювання;  
3) суб’єктним складом;        
4) строками; 
5) обсягом прав та обов’язків сторін договору; 
6) особливими підставами зміни чи припинення договору;  
7) формами захисту тощо[6, с. 282]. 
Користування житловим приміщенням, яке являється об’єктом права 

державної/комунальної власності, здійснюється за допомогою договору найму 
житла. Згідно з ст. 61 Житлового Кодексу[3] договір про найм житла у будинках 
державного та громадського житлового фонду має бути укладений лише у 
письмовій формі підставою може слугувати ордер на житло між наймодавцем - 
житлово-експлуатаційною організацією (якщо вона відсутня – відповідним 
підприємством, установою чи організацією) та наймачем – фізичною особою, на 
ім'я якого видано ордер.  

Сутність житлових правовідносин, які виникають за договором найму 
жилого приміщення, виявляється в тому, що право на жиле приміщення 
(квартиру, кімнату у квартирі) виникає із юридичного складу, складовими якого 
є:  
- визнання фізичної особи такої, що потребує поліпшення житлових умов, 
перебування його на квартирному обліку;  
- рішення виконавчого комітету місцевої ради про надання громадянину 
певного жилого приміщення;  
- видача ордера на жиле приміщення;  
- укладання договору найму жилого приміщення. 

Договір найму житла - це іменний договір. Проте варто зауважити, що 
об’єктом договору про найм є житло, що перебуває у державній/комунальній 
власності, підставою для вселення є ордер, у якому мають бути зазначені особи 
наймача й членів його сім’ї відповідно до ст. 58, 61 Житлового Кодексу[3]. 

Ордер вважається дійсним протягом 30 днів, вручається громадянинові, на ім’я 
якого виданий, або за його дорученням іншій особі. Під час одержання ордера 
мають бути пред’явлені паспорти (або інші документи, що можуть посвідчувати 
особу) членів сім’ї, включених до ордера. При вселенні у житлове приміщення 
громадянин має здати ордер у житлово-експлуатаційну організацію, у разі її 
відсутності – відповідному підприємству, установі, організації, де ордер 
зберігається як документ суворої звітності. Водночас потрібно подаюти 
паспорти всіх членів сім’ї, які включені до ордера, з відміткою про виписку з 
попереднього місця проживання відповідно до п. 69, 70, 72 «Правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР» [7]. Договір найму жилого приміщення деякі 
автори можуть відносити як до консенсуальних, так і реальних договорів. 

Наступна істотна умова в договорі про найм житлового приміщення 
законодавцем визначено строк договору. Строком користування житлом є період 
протягом якого наймач зобов’язаний користуватися житлом для того, щоб 
проживати в ньому та вчасно вносити плату за оренду. На практиці, що склалась 
у процесі укладення цього договору у приватному житловому фонді, строк 
постійно визначеним і укладається на 1 рік з правом пролонгації. У разі якщо 
сторони не узгодили між собою чітко строк, то даний договір оренди житла 
можна вважаєти укладеним на 5 років. Після того як закінчився цей термін 
сторони можуть продовжити строк договору. 

Узгодивши строк оренди помешкання сторони мають узгодити і таку 
істотну умову, як ціна, бо даний договір є оплатним. Відповідно до ст. 820 ЦК 
України плата за користування житлом встановлюється у договорі найму 
житла[5]. Як правило це положення застосовується у приватному житловому 
фонді. Сторони мають погодити між собою розмір орендної плати за 1 місяць чи 
інший період, що становить чітко визначену певну грошову суму. З пункту про 
оплату за користування житлом випливають наступні істотні умови, без 
погодження яких на практиці може виникнути безліч розбіжностей.  

Плата за користування житлом включає: чітко визначену ціну, яку 
погодили сторони; чітко визначений період, в який наймач зобов’язаний вносити 
плату за оренду; спосіб розрахунку за користування конкретно визначеним 
помешканням.  

Таким чином, якщо наймодавець та наймач узгодили між собою плату за 
користування житлом, тоді вона має собою являти чітко визначену грошову 
суму в національній валюті України – гривні. Також, на момент укладення 
договору, сторони мають погодити  періодичність внесення орендних платежів. 
Наймач зобов’язаний вносити плату за користування житлом на кожне 
конкретне число місяця. Зазвичай, плату вносять за фактично прожитий місяць. 

Слід зауважити, що однією з важливих умов укладення договору найму 
житла є погодження та підписання акту приймання – передачі, що є додатком до 
договору оренди та має стандартну форму [8, с. 67]. 

Таким чином, коротко характеризуючи договір найму жилого приміщення, 
слід сказати, що цей договір є іменним, консенсуальним, двостороннім, 
безстроковим, оплатним. У підсумку слід сказати, що правове регулювання 
договору найму жилого приміщення потребує вдосконалення в сучасних 
соціально-економічних умовах у контексті визначених Конституцією України 
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інших договорів житлового найму стали предметом дослідження Л. Литовченко 
[2, с. 120–125]. 

Аналіз різновидів договорів житлового найму у контексті цивільного та 
спеціального житлового законодавства виявляє наявність таких законодавчих 
дефініцій, як «договір найму жилого приміщення» (ст. 61 Житлового кодексу 
Української РСР від 30 червня 1983 р. № 5464- X, далі – ЖК) [3] «договір найму 
соціального житла» (ст. 20 Закону України «Про житловий фонд соціального 
призначення» від 12 січня 2006 р. № 3334-IV) [4], «договір найму житла» (ст. 810 
Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV, далі – ЦК), «договір 
оренди житла з викупом» (ст. 810-1 ЦК) [5].  

Наведені дефініції вказують на особливості договору найму житла, що є 
об’єктом права приватної, державної чи комунальної власності. Зрозуміло, що 
кожний з цих видів договорів житлового найму потребує окремого дослідження. 
Відмінності між цими договорами, як слушно вказує М.К. Галянтич, зумовлені 
такими чинниками:  

1) належністю до відповідного житлового фонду; 
2) межами нормативно-правового регулювання;  
3) суб’єктним складом;        
4) строками; 
5) обсягом прав та обов’язків сторін договору; 
6) особливими підставами зміни чи припинення договору;  
7) формами захисту тощо[6, с. 282]. 
Користування житловим приміщенням, яке являється об’єктом права 

державної/комунальної власності, здійснюється за допомогою договору найму 
житла. Згідно з ст. 61 Житлового Кодексу[3] договір про найм житла у будинках 
державного та громадського житлового фонду має бути укладений лише у 
письмовій формі підставою може слугувати ордер на житло між наймодавцем - 
житлово-експлуатаційною організацією (якщо вона відсутня – відповідним 
підприємством, установою чи організацією) та наймачем – фізичною особою, на 
ім'я якого видано ордер.  

Сутність житлових правовідносин, які виникають за договором найму 
жилого приміщення, виявляється в тому, що право на жиле приміщення 
(квартиру, кімнату у квартирі) виникає із юридичного складу, складовими якого 
є:  
- визнання фізичної особи такої, що потребує поліпшення житлових умов, 
перебування його на квартирному обліку;  
- рішення виконавчого комітету місцевої ради про надання громадянину 
певного жилого приміщення;  
- видача ордера на жиле приміщення;  
- укладання договору найму жилого приміщення. 

Договір найму житла - це іменний договір. Проте варто зауважити, що 
об’єктом договору про найм є житло, що перебуває у державній/комунальній 
власності, підставою для вселення є ордер, у якому мають бути зазначені особи 
наймача й членів його сім’ї відповідно до ст. 58, 61 Житлового Кодексу[3]. 

Ордер вважається дійсним протягом 30 днів, вручається громадянинові, на ім’я 
якого виданий, або за його дорученням іншій особі. Під час одержання ордера 
мають бути пред’явлені паспорти (або інші документи, що можуть посвідчувати 
особу) членів сім’ї, включених до ордера. При вселенні у житлове приміщення 
громадянин має здати ордер у житлово-експлуатаційну організацію, у разі її 
відсутності – відповідному підприємству, установі, організації, де ордер 
зберігається як документ суворої звітності. Водночас потрібно подаюти 
паспорти всіх членів сім’ї, які включені до ордера, з відміткою про виписку з 
попереднього місця проживання відповідно до п. 69, 70, 72 «Правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР» [7]. Договір найму жилого приміщення деякі 
автори можуть відносити як до консенсуальних, так і реальних договорів. 

Наступна істотна умова в договорі про найм житлового приміщення 
законодавцем визначено строк договору. Строком користування житлом є період 
протягом якого наймач зобов’язаний користуватися житлом для того, щоб 
проживати в ньому та вчасно вносити плату за оренду. На практиці, що склалась 
у процесі укладення цього договору у приватному житловому фонді, строк 
постійно визначеним і укладається на 1 рік з правом пролонгації. У разі якщо 
сторони не узгодили між собою чітко строк, то даний договір оренди житла 
можна вважаєти укладеним на 5 років. Після того як закінчився цей термін 
сторони можуть продовжити строк договору. 

Узгодивши строк оренди помешкання сторони мають узгодити і таку 
істотну умову, як ціна, бо даний договір є оплатним. Відповідно до ст. 820 ЦК 
України плата за користування житлом встановлюється у договорі найму 
житла[5]. Як правило це положення застосовується у приватному житловому 
фонді. Сторони мають погодити між собою розмір орендної плати за 1 місяць чи 
інший період, що становить чітко визначену певну грошову суму. З пункту про 
оплату за користування житлом випливають наступні істотні умови, без 
погодження яких на практиці може виникнути безліч розбіжностей.  

Плата за користування житлом включає: чітко визначену ціну, яку 
погодили сторони; чітко визначений період, в який наймач зобов’язаний вносити 
плату за оренду; спосіб розрахунку за користування конкретно визначеним 
помешканням.  

Таким чином, якщо наймодавець та наймач узгодили між собою плату за 
користування житлом, тоді вона має собою являти чітко визначену грошову 
суму в національній валюті України – гривні. Також, на момент укладення 
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Таким чином, коротко характеризуючи договір найму жилого приміщення, 
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З місцем проживання особи тісно пов´язані такі інститути цивільного 

права як визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її 
померлою. Ці інститути вносять правову визначеність в цивільні, сімейні та інші 

правові відносини. На сьогодні одним з найактуальніших правових інститутів в 
Україні є інститут оголошення особи померлою. Це пов’язане з військовим 
конфліктом на сході країни. Наразі значно зросла кількість судових прецедентів 
у яких розглядається дане питання. Задля уникнення певних колізій та прогалин 
в законодавстві України правники переймають певний досвід щодо 
нормотворення у країн Європейського Союзу. 

Відповідно до ст. 43 ЦК України фізична особа може бути визнана 
безвісно відсутньою за такої умови: 

- якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає 
відомостей про місце її перебування. 

У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про 
місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше 
число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі 
неможливості встановити цей місяць - перше січня наступного року. 

Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється 
Цивільним процесуальним кодексом України [1]. 

 Суд до початку розгляду справи встановлює осіб (родичів, співробітників 
тощо), які можуть дати свідчення про фізичну особу, місцеперебування якої 
невідоме, а також запитує відповідні організації за останнім місцем проживання 
відсутнього (житлово-експлуатаційні організації, органи реєстрації місця 
проживання осіб або органи місцевого самоврядування) і за останнім місцем 
роботи про наявність відомостей щодо фізичної особи, місцеперебування якої 
невідоме. 

Одночасно суд вживає заходів через органи опіки та піклування щодо 
встановлення опіки над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, 
якщо опіку над майном ще не встановлено. 

Суд розглядає справу за участю заявника, свідків, зазначених у заяві, та 
осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати, і ухвалює рішення про визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою або про оголошення її померлою ( ст.307-
308 ЦПК України) [2]. 

У Франції взагалі відсутній інститут оголошення особи померлою. 
Цивільне право цієї держави передбачає лише оголошення особи безвісно 
відсутньою. Ця процедура передбачає 2 етапи: 

- презумпцію безвісної відсутності, 
- оголошення особи безвісно відсутньою [3]. 
Корчак Т.В. у своїй дисертації зазначає, що між двома стадіями має пройти 

десять років. Якщо ж презумпція безвісної відсутності не встановлювалася, то 
термін збільшується до 20 років з дня останнього звістки про зниклу особу. 

Протягом 10 років з моменту винесення рішення про презумпцію безвісної 
відсутності за позовом зацікавленої особи або прокуратури цивільний трибунал 
першої інстанції може винести рішення про оголошення особи безвісно 
відсутньою. Перша стадія цього процесу – стадія оголошення презумпції 
безвісної відсутності, що має факультативний характер, а якщо зацікавлені особи 
не зверталися до суду для посвідчення презумпцій безвісної відсутності, то 
рішення про оголошення безвісної відсутності може бути винесено не раніше, 
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рішення про оголошення безвісної відсутності може бути винесено не раніше, 

253



ніж через 2 роки з дня надходження останніх відомостей про фізичну особу, що 
пропала безвісти або яких-небудь свідчень про таку особу [4, c. 84 – 85]. 

У цивільному праві Німеччини зазначено, що оголосити громадянина 
померлим має право лише німецький суд. Умови оголошення смерті згідно із 
законом про зникнення (Verschollenheitsgesetz): 

- Загальне зникнення: десяти років від останньої ознаки життя (5 років 
для осіб старше 80 років); 

- Солдати на війні: 1 рік з кінця року закінчення війни; 
- Морські катастрофи, затоплення судна: через 6 місяців після затоплення 

або іншої події, що спричиняє зникнення; 
- Катастрофа літака: 3 місяці після катастрофи; 
- Інші зникнення за небезпечних для життя обставин: 1 рік після  події  

[5]. 
Згідно статті 45 Цивільного кодексу Росії, особа може бути оголошена 

померлою лише за рішенням суду з таких підстав: 
- якщо в місці її проживання немає відомостей про місце її перебування 

протягом п'яти років; 
- якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували смертю або 

дають підставу припускати її  загибель від певного нещасного випадку, 
- протягом шести місяців; 

- Військовослужбовець або інший громадянин, який пропав без вісті в 
зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлим не 
раніше ніж після закінчення двох років з дня закінчення воєнних  дій  
[6]. 

У березні 2013 року у Великобританії прийняли Закон про презумпцію 
смерті, який передбачає звернення до Високого суду щодо оголошення особи 
презумовано померлою. Таке рішення є остаточною і не може бути оскаржена. 
Воно реєструється у Реєстрі презумованих смертей і має такий самий ефект, як 
реєстрація смерті. Якщо суду будуть надані переконливі докази, дата смерті 
особи визначається останнім днем коли були відомості про неї. Якщо у суді 
недостатньо доказів смерті особи, дату її смерті проголошують через сім років з 
моменту коли її бачили востаннє [7]. 

Розглядаючи даний інститут у законодавстві США, слід зазначити що 
специфіка даної країни полягає у певній децентралізації кожного штату у 
правовому аспекті. Загальний термін визнання безвісти відсутньою особу 
померлою становить у США сім років, але деякі штати внесли зміни до свого 
статуту, щоб скоротити семирічний період до п'яти років, а деякі, наприклад, 
Міннесота та Джорджія, скоротили цей термін до чотирьох років. 

Також у процесі оголошення особи померлою суд керується певними 
критеріями: 

- Особа повинна бути безвісно відсутньою протягом певного терміну. 
- Відсутність такої особи постійна та безпідставна. 
- Потрібно провести пошукову операцію або слідчі дії з встановлення 

місцезнаходження особи. 

Людина може бути оголошена померлою після того, як вона зазнає 
"неминучої небезпеки". У такому випадку суд не обов’язково чекатиме 
встановлений строк для видачі свідоцтва про смерть [8]. 

Найдовший процес визнання особи померлою зазначений у цивільному 
праві Італії. Потрібно двадцять років, щоб визнати зниклого безвісти померлим. 
Через десять років після того, як хтось зник, у суд може бути подано клопотання 
про визнання особи померлою. Після цього має пройти ще десять років, перш 
ніж особа може бути оголошена законно померлою[9]. 

Отже, проаналізувавши нормативно правові акти провідних країн Європи 
та США, можна зробити певні висновки. Інститут оголошення особи померлою 
існує у різних формах, або як відповідний закон або певна частина цивільного 
кодексу. В окремих випадках закон взагалі не передбачає такої інституції, 
обмежуючись лише оголошенням особи безвісно відсутньою. Слід підкреслити 
що майже у всіх законодавчих актах виокремлюються особи які пропали 
безвісти в наслідок військових конфліктів. для вирішення питань, пов’язаних із 
наслідками оголошення особи померлою, актуальним є подальше вдосконалення 
досліджуваного інституту. 
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ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЧАСТКУ В СПІЛЬНОМУ 
НЕРУХОМОМУ МАЙНІ ЗА ВИМОГОЮ ІНШИХ СПІВВЛАСНИКІВ 

  
Право спільної часткової власності це одна з найбільш поширених форм 

здійснення спільного володіння майном фізичними особами. Це спричинено тим, 
що воно виникає в різних підвалинах таких як спільне будівництво чи придбання 
майна, спадкування, приватизації  нерухомості тощо. Виникнення інституту 
спільної власності на об’єкти цивільних правовідносин є закономірним у зв’язку 
із розвитком права. Відсутність такого інституту спричинило би вагомі 
проблеми для суб’єктів які мають право на реалізацію своїх законних прав на 
певне майно, а також обставиною для виникнення правових спорів щодо майна, 
яке створюється чи набувається групою осіб.  

У цивільному законодавстві України встановлено певні прогалини та 
суперечності. Зокрема це окремі способи захисту, що застосовуються  
співвласниками при здійсненні та розпорядженні спільної часткової власності та 
його припиненні. Право спільної власності - це право двох і більше осіб на один і 
той самий об'єкт. Об'єкт може складатися з однієї речі або із сукупності речей. 
Ці речі можуть бути подільними або неподільними, однак як об'єкт права 
власності вони створюють єдине ціле. Тому право власності кожного учасника 
спільної власності поширюється на весь об'єкт, а не на його частину. З поняттям 
права спільної власності, пов'язані категорії «ідеальна частка» і «реальна 
частка». Ідеальна частка - це частка у праві на річ. Наприклад, якщо дві особи 
мають в рівних частках право спільної власності на річ, то кожному з них 
належить не половина речі, а половина права на цю річ. Реальна частка 
визначається при припиненні права спільної власності і розділі речі. У цьому 
випадку йдеться саме про право на частину речі. 

Щодо припинення права на частку в спільному нерухомому майні за 
вимогою інших співвласників ЦК України вимагає чіткого дотримання певних 
умов. Так, відповідно до частини першої статті 365 ЦК України право особи на 
частку в спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі 
позову інших співвласників, якщо: 

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі;  
2) річ є неподільною;  
3) спільне володіння і користування майном є неможливим;  
4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та 

членам його сім’ї [1]. 
Якщо розглянути кожну підставу ст365 ЦК України, то важливою 

обставиною є з’ясування природи кожної підстави,  адже три із чотирьох підстав 

тісно пов’язані з так званими оціночними поняттями трактування, природа яких 
має базуватися на узагальненні судової практики та мотивів, з яких виходив суд 
при вирішенні конкретної справи. Адже як по-іншому можна визначити чи є 
частка значною або ж ні, і яка частка може бути незначною, чи є можливим 
спільне користування майном, а також чи завдасть припинення права на частку 
істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї. На нашу думку, для 
вирішення того, якою є частка в спільному майні і чи є вона значною, варто 
закладати не критерій відносності частки співвласника іншим часткам, а 
критерій відносності частки в праві конкретному об’єкту нерухомого майна. 

Порядок такого припинення права на частку у спільному майні передбачає: 
право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду 
на підставі позову інших співвласників, за умови попереднього внесення 
позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду. Фактично, ст. 365 
ЦК України закріпила можливість співвласника пред’явити вимогу про 
примусовий викуп частки іншого співвласника у спільному майні [3, c.49]. 

Такий позов відповідно до ч. 2 ст. 365 ЦК може бути задоволений лише за 
умови, що на момент постановлення судом рішення позивач (позивачі) вніс на 
депозитний рахунок суду вартість частки, про припинення права на яку заявлено 
позов. Позивачами можуть бути всі інші співвласники. Термін «співвласники» 
формально означає неможливість звернення однієї особи з вимогою про 
припинення права на частку за ст. 365 ЦК, якщо співвласників лише двоє. У 
таких випадках заінтересований у припиненні права спільної часткової власності 
співвласник має вимагати від іншого співвласника укладення договору виділу 
своєї частки (ст. 364 ЦК) або поділу спільного майна (ст. 367 ЦК). Водночас 
зазначимо, що в судовій практиці є випадки, коли позов про припинення права 
на частку в спільному майні, яке належить двом суб’єктам, заявляється одним 
співвласником до іншого. Водночас відповідно до ст. 365 ЦК згоди особи, право 
якої на частку у спільному майні припиняється, на отримання компенсації за її 
частку не потрібно (позивачу лише необхідно внести вартість частки, право на 
яку припиняється, на депозитний рахунок суду) [2, c.88]. 

Аналіз судової практики свідчить про вироблення усталеної позиції. 
Насамперед, Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ у Постанові «Про судову практику в справах 
про захист права власності та інших речових прав» [4] зазначив, що не слід 
розглядати як неправомірне позбавлення права власності присудження грошової 
або іншої матеріальної компенсації за частку у спільній власності за наявності 
умов, передбачених пунктами 1 – 4 частини першої та частини другої статті 365 
ЦК, якщо її неможливо виділити або поділити майно в натурі чи спільно 
користуватися ним.  

Верховний Суд України звертав увагу судів на те, що для припинення 
права особи на частку у спільному майні необхідно встановити наявність будь-
якої з обставин, передбачених пунктами 1–3 частини 1 статті 365 ЦК України, з 
обов’язковою умовою, що таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам 
співвласника і членам його сім’ї, та попереднє внесення позивачем вартості цієї 
частки на депозитний рахунок суду (постанова ВСУ від 16.01.2012 р. у справі № 
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Право спільної часткової власності це одна з найбільш поширених форм 
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має базуватися на узагальненні судової практики та мотивів, з яких виходив суд 
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6-81кс11) [5]. Саме ця обставина є визначальною під час вирішення спору про 
припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників 
(постанова ВСУ від 02.07.2014 у справі № 6-68цс14)[6]. На перший погляд, таке 
тлумачення досліджуваної норми видається не зрозумілим: чому одна з чотирьох 
умов визнається обов’язковою, а три інших – варіативними. Однак слід 
зазначити, що воно відповідає вітчизняній правовій традиції правозастосування. 
Так, ще у 1991 році Пленум Верховного Суду України вказував, що в окремих 
випадках суд може, враховуючи конкретні обставини справи, і при відсутності 
згоди власника, що виділяється, зобов’язати решту учасників спільної власності 
сплатити йому грошову компенсацію за належну частку з обов’язковим 
наведенням відповідних мотивів. Зокрема, це може мати місце, якщо частка у 
спільній власності на будинок є незначною й не може бути виділена в натурі чи 
за особливими обставинами сумісне користування ним неможливе, а власник в 
будинку не проживає і забезпечений іншою жилою площею [7]. 

Підсумовуючи слід зауважити що у ст. 365 ЦКУ є оцінюючі 
характеристики, які складно обґрунтувати або довести на практиці. Важливу 
роль та місце у вирішенні даного питання посідає судова практика та її надбання. 
Завдяки її тлумаченням можна внести точність у відповідні підстави припинення 
права спільної власності на нерухомість, а також ефективно застосовувати 
наведенні положення законодавства. 
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Дана доповідь призначена питанням опіки та піклування тому, що ця 
система хоч і покликана лише для позитивних наслідків, захисту прав людей, 
вона не є ідеальною і проблеми  досить актуальні в наш час не лише в Україні, а 
й в усьому світі. Саме тому знайти та підкреслити них має велике значення для 
майбутнього. В сьогоденні дуже важливим для кожної людини є забезпечення її 
прав, свобод, рівності для комфортного та безпечного життя. Саме для цього 
існують закони, що містять певні права та обов’язки, за дотриманням яких 
слідкують відповідні органи, установи чи організації. Є певні категорії людей, 
які потребують особливого захисту через неможливість ними повністю 
усвідомлювати свої рішення чи дії. Саме для цього існують такі терміни як 
«опіка» та «піклування» в Цивільному кодексі України. 

Головним завданням опіки та піклування є забезпечення особистих 
немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також 
повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої 
права і виконувати обов'язки [2, ч.1 ст.55]. Для цього створено органи опіки та 
піклування - районні, районні у містах Києві та Севастополі місцеві державні 
адміністрації, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, 
селищних рад [2, ч.1 ст.56]. 

Існують різні ситуації при яких встановлюється відповідно чи опіка, чи 
піклування. Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або 
позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані 
недієздатними [2, ч.1 ст.58]. В свою чергу піклування встановлюється над 
неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського 
піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена      [2, 
ч.1 ст.59]. При призначенні опікуна чи піклувальника повинні враховуватися 
бажання підопічного, щоб зробити якомога комфортніше його життя та 
уникнути певних порушень з боку перших. 

Але можливі ситуації, в яких підопічний чи заінтересована особа, в тому 
числі родичі підопічного, є не згодними з рішеннями органу опіки та піклування 
чи з діями опікуна, тому може їх оскаржувати. 
В наш час  порушено багато справ в даній сфері в усьому світі. В кожній державі 
одна і та ж сама ситуація може мати різні рішення відповідно до чинного 
законодавства тієї країни. Зовсім недавно відбувався суд у справі звільнення 
Брітні Спірс від опікунства свого батька, де їй було відмовлено. Навколо даного 
рішення з’явилося багато різних  суперечливих думок. Дана справа проводиться 
не в нашій державі, однак на цьому прикладі можна зробити висновки, що ми 
повинні дбайливо та відповідально ставитися до забезпечення інтересів та прав 
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згоди власника, що виділяється, зобов’язати решту учасників спільної власності 
сплатити йому грошову компенсацію за належну частку з обов’язковим 
наведенням відповідних мотивів. Зокрема, це може мати місце, якщо частка у 
спільній власності на будинок є незначною й не може бути виділена в натурі чи 
за особливими обставинами сумісне користування ним неможливе, а власник в 
будинку не проживає і забезпечений іншою жилою площею [7]. 

Підсумовуючи слід зауважити що у ст. 365 ЦКУ є оцінюючі 
характеристики, які складно обґрунтувати або довести на практиці. Важливу 
роль та місце у вирішенні даного питання посідає судова практика та її надбання. 
Завдяки її тлумаченням можна внести точність у відповідні підстави припинення 
права спільної власності на нерухомість, а також ефективно застосовувати 
наведенні положення законодавства. 
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КЕЙС БРІТНІ СПІРС У США: ЯКІ ВИСНОВКИ МОЖНА  ЗРОБИТИ 
ДЛЯ СИСТЕМИ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Дана доповідь призначена питанням опіки та піклування тому, що ця 
система хоч і покликана лише для позитивних наслідків, захисту прав людей, 
вона не є ідеальною і проблеми  досить актуальні в наш час не лише в Україні, а 
й в усьому світі. Саме тому знайти та підкреслити них має велике значення для 
майбутнього. В сьогоденні дуже важливим для кожної людини є забезпечення її 
прав, свобод, рівності для комфортного та безпечного життя. Саме для цього 
існують закони, що містять певні права та обов’язки, за дотриманням яких 
слідкують відповідні органи, установи чи організації. Є певні категорії людей, 
які потребують особливого захисту через неможливість ними повністю 
усвідомлювати свої рішення чи дії. Саме для цього існують такі терміни як 
«опіка» та «піклування» в Цивільному кодексі України. 

Головним завданням опіки та піклування є забезпечення особистих 
немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також 
повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої 
права і виконувати обов'язки [2, ч.1 ст.55]. Для цього створено органи опіки та 
піклування - районні, районні у містах Києві та Севастополі місцеві державні 
адміністрації, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, 
селищних рад [2, ч.1 ст.56]. 

Існують різні ситуації при яких встановлюється відповідно чи опіка, чи 
піклування. Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або 
позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані 
недієздатними [2, ч.1 ст.58]. В свою чергу піклування встановлюється над 
неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського 
піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена      [2, 
ч.1 ст.59]. При призначенні опікуна чи піклувальника повинні враховуватися 
бажання підопічного, щоб зробити якомога комфортніше його життя та 
уникнути певних порушень з боку перших. 

Але можливі ситуації, в яких підопічний чи заінтересована особа, в тому 
числі родичі підопічного, є не згодними з рішеннями органу опіки та піклування 
чи з діями опікуна, тому може їх оскаржувати. 
В наш час  порушено багато справ в даній сфері в усьому світі. В кожній державі 
одна і та ж сама ситуація може мати різні рішення відповідно до чинного 
законодавства тієї країни. Зовсім недавно відбувався суд у справі звільнення 
Брітні Спірс від опікунства свого батька, де їй було відмовлено. Навколо даного 
рішення з’явилося багато різних  суперечливих думок. Дана справа проводиться 
не в нашій державі, однак на цьому прикладі можна зробити висновки, що ми 
повинні дбайливо та відповідально ставитися до забезпечення інтересів та прав 
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дорослих, повнолітніх осіб за допомогою опіки та піклування. Тому, розглянемо 
дану ситуацію, відповідно до українського законодавства.  

Відомо, що популярна співачка знаходиться під опікунством свого батька 
ще з 2008 року через її психічний стан, а також за словами колишнього 
менеджера зірки в неї були проблеми зі зловживанням спиртних напоїв та 
наркотичних засобів. Незважаючи на їхні складні відносини та бажання Брітні 
звільнитися від цього опікунства, 10 листопада 2020 року суд відхилив її позовну 
заяву. У її випадку опікуни мають повний контроль над  справами Брітні, як з 
точки зору фінансів, так і з точки зору стану її здоров'я і рішень, що стосуються 
її особистого життя, пишуть американські видання. Як з тривогою повідомляє 
незалежний спостерігач за явищами поп-культури, автор "Instagram"-акаунта 
Diet Prada, зірка за умовами опікунства не може сідати за кермо, голосувати, 
виходити заміж, народжувати дітей, витрачати гроші, здійснювати особистий 
контроль за фінансовими операціями, наймати адвоката за власним розсудом, 
публічно висловлюватися про умови опікунства - і це ще не весь список. 
Зазвичай подібні умови опікунства мають частково або повністю недієздатні 
люди (наприклад, ті, що знаходяться в комі чи мають серйозні психологічні 
відхилення). В свою чергу, співачка за час опікунства успішно випустила 4 
альбоми, лінійку власних парфумів, регулярно проводила концерти, брала участь 
в телешоу Х-фактор, заробивши за це усе понад 140млн доларів.  

Що стосується вітчизняного законодавства, то ч.1 ст. 39 Цивільного 
кодексу України вказує, що опіка встановлюється над особою, яку суд визнає 
недієздатною, причому фізична особа може бути визнана судом недієздатною, 
якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Щодо піклування, то 
його встановлюють над особою, цивільна дієздатність якої обмежена. Згідно з 
чинним законодавством, суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної 
особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її 
здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними або суд може 
обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає 
спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, 
азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, 
яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище 
(ст. 36 Цивільного кодексу України). 

Якщо б справа відбувалася в Україні, то, виходячи з вище згаданих фактів, 
було б встановлено в ході судового розгляду, що на даний момент Брітні цілком 
себе забезпечує, може доглядати за собою, усвідомлює свої дії та їх значення. 
Тому слід було б оскаржити рішення суду відповідно до ч. 2 ст.79 ЦК, поновити 
цивільну дієздатність за ст. 42 ЦК та керуватися ч.3 ст.76 ЦК, де сказано, що 
опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка 
була визнана недієздатною. 

Також, я вважаю, що батько Брітні Спірс не може бути її опікуном, 
оскільки відомо про те, що вони навіть не спілкуються, тому він не може 
повністю виконувати своїх обов'язків як опікуна, а відомо, що опікун або 
піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 

родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між 
ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника                  
(ч. 4 ст. 63 ЦК). Тому рішення суду, на мою думку, є не об’єктивним  і це є 
порушенням прав співачки.  

Отже, слід зробити висновок, що опіка та піклування  створені для 
забезпечення прав та свобод людей, які не в стані самі приймати певні рішення 
чи повністю усвідомлювати свої дії. Це відноситься до малолітніх та 
неповнолітніх осіб, а також до людей з обмеженою цивільною дієздатністю чи 
зовсім недієздатних. Але розглянувши ситуацію з відомою зіркою Брітні Спірс, 
варто сказати, що ця система є не зовсім ідеальною та справедливою. 
Слід продовжувати досліджувати та вдосконалювати дану тему, гармонізувати 
та покращити законодавство для того, щоб в майбутньому уникнути схожих 
проблем та належним чином вирішувати питання в даній сфері. 
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Зміни в суспільних відносинах, які набули поширення з початку 90-х років, 

а також конституційне закріплення правових основ нової демократичної країни 
зумовили необхідність докорінного перегляду правового статусу людей, які 
можуть здійснювати представництво інтересів осіб, держави та їх 
представницьких функцій. Норми, закріплені Цивільним та Цивільно-
процесуальним кодексами так і не створили ясної межі між процесуальним 
представництвом та загальним представництвом. 
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дорослих, повнолітніх осіб за допомогою опіки та піклування. Тому, розглянемо 
дану ситуацію, відповідно до українського законодавства.  

Відомо, що популярна співачка знаходиться під опікунством свого батька 
ще з 2008 року через її психічний стан, а також за словами колишнього 
менеджера зірки в неї були проблеми зі зловживанням спиртних напоїв та 
наркотичних засобів. Незважаючи на їхні складні відносини та бажання Брітні 
звільнитися від цього опікунства, 10 листопада 2020 року суд відхилив її позовну 
заяву. У її випадку опікуни мають повний контроль над  справами Брітні, як з 
точки зору фінансів, так і з точки зору стану її здоров'я і рішень, що стосуються 
її особистого життя, пишуть американські видання. Як з тривогою повідомляє 
незалежний спостерігач за явищами поп-культури, автор "Instagram"-акаунта 
Diet Prada, зірка за умовами опікунства не може сідати за кермо, голосувати, 
виходити заміж, народжувати дітей, витрачати гроші, здійснювати особистий 
контроль за фінансовими операціями, наймати адвоката за власним розсудом, 
публічно висловлюватися про умови опікунства - і це ще не весь список. 
Зазвичай подібні умови опікунства мають частково або повністю недієздатні 
люди (наприклад, ті, що знаходяться в комі чи мають серйозні психологічні 
відхилення). В свою чергу, співачка за час опікунства успішно випустила 4 
альбоми, лінійку власних парфумів, регулярно проводила концерти, брала участь 
в телешоу Х-фактор, заробивши за це усе понад 140млн доларів.  

Що стосується вітчизняного законодавства, то ч.1 ст. 39 Цивільного 
кодексу України вказує, що опіка встановлюється над особою, яку суд визнає 
недієздатною, причому фізична особа може бути визнана судом недієздатною, 
якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Щодо піклування, то 
його встановлюють над особою, цивільна дієздатність якої обмежена. Згідно з 
чинним законодавством, суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної 
особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її 
здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними або суд може 
обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає 
спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, 
азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, 
яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище 
(ст. 36 Цивільного кодексу України). 

Якщо б справа відбувалася в Україні, то, виходячи з вище згаданих фактів, 
було б встановлено в ході судового розгляду, що на даний момент Брітні цілком 
себе забезпечує, може доглядати за собою, усвідомлює свої дії та їх значення. 
Тому слід було б оскаржити рішення суду відповідно до ч. 2 ст.79 ЦК, поновити 
цивільну дієздатність за ст. 42 ЦК та керуватися ч.3 ст.76 ЦК, де сказано, що 
опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка 
була визнана недієздатною. 

Також, я вважаю, що батько Брітні Спірс не може бути її опікуном, 
оскільки відомо про те, що вони навіть не спілкуються, тому він не може 
повністю виконувати своїх обов'язків як опікуна, а відомо, що опікун або 
піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 

родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між 
ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника                  
(ч. 4 ст. 63 ЦК). Тому рішення суду, на мою думку, є не об’єктивним  і це є 
порушенням прав співачки.  

Отже, слід зробити висновок, що опіка та піклування  створені для 
забезпечення прав та свобод людей, які не в стані самі приймати певні рішення 
чи повністю усвідомлювати свої дії. Це відноситься до малолітніх та 
неповнолітніх осіб, а також до людей з обмеженою цивільною дієздатністю чи 
зовсім недієздатних. Але розглянувши ситуацію з відомою зіркою Брітні Спірс, 
варто сказати, що ця система є не зовсім ідеальною та справедливою. 
Слід продовжувати досліджувати та вдосконалювати дану тему, гармонізувати 
та покращити законодавство для того, щоб в майбутньому уникнути схожих 
проблем та належним чином вирішувати питання в даній сфері. 
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ВІДМІННІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ ВІД 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 

 
Зміни в суспільних відносинах, які набули поширення з початку 90-х років, 

а також конституційне закріплення правових основ нової демократичної країни 
зумовили необхідність докорінного перегляду правового статусу людей, які 
можуть здійснювати представництво інтересів осіб, держави та їх 
представницьких функцій. Норми, закріплені Цивільним та Цивільно-
процесуальним кодексами так і не створили ясної межі між процесуальним 
представництвом та загальним представництвом. 
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Згідно чинного законодавства, представництво являє собою 
правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право 
вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє, 
представником не може бути особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від 
власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо 
можливих у майбутньому правочинів [1]. Процесуальне ж представництво не 
має чіткої дефініції в цивільному праві. Ю. С. Червоний вважав, що 
представництво в цивільному процесі – це процесуальна діяльність особи 
(представника) на підставі наявних у неї повноважень, що створює цивільні 
процесуальні правовідносини між судом і представником, спрямована на 
охорону, захист суб'єктивних прав та інтересів особи, яку представляють, сприяє 
суду в повному та об'єктивному з'ясуванні обставин справи, в ухваленні 
законного та обґрунтованого рішення [3, с. 108]. Прихильники іншого підходу 
до розуміння процесуального представництва стверджують, що  представництво 
– це вид правовідносин, в силу яких особа-представник виконує на підставі 
наданих йому законом повноважень, статутом, положенням чи договором, 
процесуальні дії у цивільному судочинстві в інтересах особи-довірителя, які 
спрямовані на захист порушених, оспорюваних та невизнаних прав та інтересів 
іншої особи, державних чи суспільних інтересів [4, с. 178-179]. 

Розглянувши дані поняття можна визначити певні критерії відмінностей, за 
якими слід розрізняти загальне представництво від процесуального 
представництва: 

За цільовою спрямованістю. Основне завдання процесуального 
представництва полягає в захисті інтересів довірителя та реалізації його 
процесуальних прав і обов’язків у суді [2]. Мета процесуального представника 
допомогти особі, яку представляють у здійсненні її процесуальних прав, 
попередити їх порушення у цивільному процесі, домогтися для неї найбільш 
сприятливого рішення і надати суду допомогу у здійсненні правосуддя у 
цивільних справах. 

Представництво ж в цивільному праві визначає ціллю представника 
вчинення різних правочинів від імені свого довірителя.  

За суб’єктами представництва. Наявна відмінність між суб’єктами, що 
посвідчують довіреності громадян на здійснення представницьких функцій. 
Визначена різниця також між повноваженнями представників.  

В цивільному процесі повноваження представника визначені законом, тоді 
як в цивільному праві представник дії суто із наданих йому повноважень 
довірителем. Правове ж становище процесуального представника як 
самостійного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин у цивільному 
судочинстві визначається нормами статей 98, 112, 113, 117 Цивільного 
процесуального кодексу України [2]. Ці функції також визначені статтями 1, 6 
Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність "[5].  

За підставами виникнення. Тут хотілося б виділити, що представництво в 
цивільному праві обмежене матеріально-правовим юридичним складом, тоді як в 
цивільно-процесуальному воно може виникати як на матеріально-правовій 
основі так і на процесуальних фактах.  

За характером суспільних відносин. Характер суспільних відносин, що 
існує між суб’єктами процесуального представництва відрізняється від 

представництва в цивільному праві. Представник в цивільному праві при 
вчиненні правочинів вступає у відносини із рівними з ним особами, а суб’єкт 
процесуального представництва під час захисту свого довірителя вступає у 
відносини із судом.  

Отже, представництво в суді, тобто процесуальне представництво, є 
самостійним процесуальним інститутом, а не різновидом загально цивільного, як 
іноді доводять в судовій практиці та в юридичній літературі. 

ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не 
проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади 
участі представника у цивільному процесі, дозволяє зробити висновок про 
наявність трьох видів представництва: 

- представництво фізичних осіб; 
- представництво юридичних осіб; 
- представництво держави. 
Отже, аналізуючи дані відмінності можна зробити декілька висновків: 

процесуальне представництво характеризується власною метою, суть якої 
полягає в захисті інтересів свого довірителя у суді, застосовуючи при цьому 
спеціальні засоби (подання позову, подання доказів та пояснень та ін.); основи 
діяльності суб’єкта процесуального представництва, його повноваження, згідно 
яких він виконує покладені на нього функції закріплені в чинному законодавстві; 
представництво в цивільному праві на відміну від процесуального 
представництва характеризується  іншим характером суспільних відносин який 
виражається в спроможності представника вчиняти правочини. Обсяг і характер 
повноважень представника, а також умови їх здійснення залежать від 
покладених в основу представництва юридичних фактів.  
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Згідно чинного законодавства, представництво являє собою 
правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право 
вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє, 
представником не може бути особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від 
власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо 
можливих у майбутньому правочинів [1]. Процесуальне ж представництво не 
має чіткої дефініції в цивільному праві. Ю. С. Червоний вважав, що 
представництво в цивільному процесі – це процесуальна діяльність особи 
(представника) на підставі наявних у неї повноважень, що створює цивільні 
процесуальні правовідносини між судом і представником, спрямована на 
охорону, захист суб'єктивних прав та інтересів особи, яку представляють, сприяє 
суду в повному та об'єктивному з'ясуванні обставин справи, в ухваленні 
законного та обґрунтованого рішення [3, с. 108]. Прихильники іншого підходу 
до розуміння процесуального представництва стверджують, що  представництво 
– це вид правовідносин, в силу яких особа-представник виконує на підставі 
наданих йому законом повноважень, статутом, положенням чи договором, 
процесуальні дії у цивільному судочинстві в інтересах особи-довірителя, які 
спрямовані на захист порушених, оспорюваних та невизнаних прав та інтересів 
іншої особи, державних чи суспільних інтересів [4, с. 178-179]. 

Розглянувши дані поняття можна визначити певні критерії відмінностей, за 
якими слід розрізняти загальне представництво від процесуального 
представництва: 

За цільовою спрямованістю. Основне завдання процесуального 
представництва полягає в захисті інтересів довірителя та реалізації його 
процесуальних прав і обов’язків у суді [2]. Мета процесуального представника 
допомогти особі, яку представляють у здійсненні її процесуальних прав, 
попередити їх порушення у цивільному процесі, домогтися для неї найбільш 
сприятливого рішення і надати суду допомогу у здійсненні правосуддя у 
цивільних справах. 

Представництво ж в цивільному праві визначає ціллю представника 
вчинення різних правочинів від імені свого довірителя.  

За суб’єктами представництва. Наявна відмінність між суб’єктами, що 
посвідчують довіреності громадян на здійснення представницьких функцій. 
Визначена різниця також між повноваженнями представників.  

В цивільному процесі повноваження представника визначені законом, тоді 
як в цивільному праві представник дії суто із наданих йому повноважень 
довірителем. Правове ж становище процесуального представника як 
самостійного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин у цивільному 
судочинстві визначається нормами статей 98, 112, 113, 117 Цивільного 
процесуального кодексу України [2]. Ці функції також визначені статтями 1, 6 
Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність "[5].  

За підставами виникнення. Тут хотілося б виділити, що представництво в 
цивільному праві обмежене матеріально-правовим юридичним складом, тоді як в 
цивільно-процесуальному воно може виникати як на матеріально-правовій 
основі так і на процесуальних фактах.  

За характером суспільних відносин. Характер суспільних відносин, що 
існує між суб’єктами процесуального представництва відрізняється від 

представництва в цивільному праві. Представник в цивільному праві при 
вчиненні правочинів вступає у відносини із рівними з ним особами, а суб’єкт 
процесуального представництва під час захисту свого довірителя вступає у 
відносини із судом.  

Отже, представництво в суді, тобто процесуальне представництво, є 
самостійним процесуальним інститутом, а не різновидом загально цивільного, як 
іноді доводять в судовій практиці та в юридичній літературі. 

ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не 
проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади 
участі представника у цивільному процесі, дозволяє зробити висновок про 
наявність трьох видів представництва: 

- представництво фізичних осіб; 
- представництво юридичних осіб; 
- представництво держави. 
Отже, аналізуючи дані відмінності можна зробити декілька висновків: 

процесуальне представництво характеризується власною метою, суть якої 
полягає в захисті інтересів свого довірителя у суді, застосовуючи при цьому 
спеціальні засоби (подання позову, подання доказів та пояснень та ін.); основи 
діяльності суб’єкта процесуального представництва, його повноваження, згідно 
яких він виконує покладені на нього функції закріплені в чинному законодавстві; 
представництво в цивільному праві на відміну від процесуального 
представництва характеризується  іншим характером суспільних відносин який 
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БЕЗГОТІВКОВІ ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Гроші в цивільному праві мають повну ліквідність. Вони виконують у 
сучасному житті суспільства багато важливих функцій. Слід відміти, що з 
розвитком технологій, розвивається і банківська сфера, а саме передусім 
безготівкові гроші. В теорії цивільного права точиться давня дискусія щодо 
правової природи безготівкових грошей і вчені не дійшли до спільних думок 
щодо вирішення цього питання. Існують 2 протилежні точки зору. Перші кажуть, 
що безготівкові гроші – це право, яке адресують банкам. Другі вказують, що 
власник безготівкового рахунку має речове право власності[2]. 

Цю тему також вивчали такі вчені: Печений О.П., Лапач В.А., Бєлов В.А., 
Яроцький В.Л. 
Ми можемо виділити певні ознаки безготівкових грошей: 

1) Це вид фінансів 
2) Вони можуть переходити в готівкові гроші й навпаки 
3) Безготівкові гроші закріплені за фізичною чи юридичною особою 

В правовому полі України та практиці не зазначається повне, легальне 
визначення безготівкових грошей. Більше поняття розкривають фінансисти та 
економісти, як гроші, які розташовані на банківському рахунку клієнта. Ці гроші 
закріплені за юридичними або фізичними особами[1]. 

Окремою позицією щодо безготівкових грошей є інструментальний 
характер грошей, тобто за цим визначенням криється, те, що гроші – це головний 
інструмент суспільного обігу у світі[4]. 

У той час Бєлов В.А. сформулював теорію, що значення грошей 
насамперед полягає в їх змісті. Тобто вони є мірою вартості, основним об'єктом 
обігу у світі, накопичення, зберігання та засобом платежу. 

Сформувались 2 основні концепції щодо безготівкових грошей. Це речова-
правова та забов'язальна-правова. Відмічається, те, що більшість сучасних 
вчених підтримує 2 концепцію, яка передбачає заперечення речової природи 
безготівкових грошей. Речова природа ставиться під сумнів через те, що 
насамперед не використовуються властиві речам засоби охорони та захисту. 

Характеристика безготівкових грошей показує їх з речової сторони, бо 
цінність грошей не у формі, а у їх змісті, майнові права є ідеальним явищем в 
світі, а безготівкові гроші асоціюються з речами, тобто з звичайною готівкою. 
Вони разом входять до одного родового поняття, як, наприклад, банкноти та 
монети[3]. 

Отже, я можу зазначити, що, безготівкові гроші, стоять рядом з готівкою, 
як вид грошей у цивільному праві. Вони легко трансформуються у готівку і 
назад. Звісно, слід зазначити, що це відбувається за допомоги банківської 
системи, де закріплюється за клієнтами на їх рахунках. На мою думку банківські 
рахунки з безготівковими коштами не є речами, а насамперед це право кожного 

клієнта на вільне переміщати та використовувати свої гроші за допомогою 
обов'язків банків, які зафіксовані на банківських рахунках.Цей вид грошей буде 
ще більше мати свій розвиток в майбутньому. Проте через цифрове 
розгалуження суспільства розвиток буде не зовсім стрімким. 
 

Література: 
1.Безготівкові гроші – це що таке, і як вони працюють? [Електронний 

ресурс] // Сайт «Все про все». – Режим доступу : 
http://hair2014.ru/bezgotivkovigroshi-tse-shho-take-i-yak-vony-pratsyuyut/. 

2.Святослав О.С. Безготівкові гроші як об’єкт цивільного права 
3.Святослав О.С. Безготівкові гроші як об’єкт цивільного права 
4.Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання 

майнових відносин. 2007 рік. С.71 
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ОГЛЯД НОВІТНІХ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ  
ТА ФОНДОВИЙ РИНОК 

 
На сьогодні Україна зазнала значних змін у сфері законодавчого 

регулювання фондового ринку. Фондовий ринок розуміється як біржа, яка 
працює на підставі виданої ліцензії, яка видається уповноваженим на це органом 
- Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Фондова біржа у 
свою чергу регулює проведення торгів цінними паперами, їх порядком та 
іншими фінансовими аспектами, які встановлені відповідно до правил 
здійснення таких торгів. Фондова біржа також реалізує питання стосовно 
укладення договорів та угод щодо роботи з цінними паперами та іншими 
фінансовими інструментами.  

У законодавство також внесені уточнюючі зміни з метою забезпечення 
однозначності тлумачення винятковості професійної діяльності на фондовому 
ринку та неможливості її поєднання з іншими видами діяльності, крім 
банківської діяльності, надання консультаційних послуг та здійснення 
компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів 
та / або діяльності з управління іпотечним покриттям. 

Крім цього, ліцензію на здійснення діяльності з андеррайтингу, після 
вступу в силу цього Закону, можна отримати лише за наявності ліцензії на 
здійснення дилерської діяльності. Автори Закону пояснюють, що відповідно до 
Закону андеррайтер може брати на себе зобов'язання викупу нереалізованої в 
процесі розміщення цінних паперів. Отже, подальший продаж викупленої у 
емітента цінних паперів андеррайтером є дилерської діяльністю. 

До правил біржових торгів внесені досить суттєві зміни. Зокрема, введено 
заборону щодо зміни ціни та термінів виконання договорів, укладених на 
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фондовій біржі шляхом подачі стороною публічної оферти. А угоди щодо цінних 
паперів, укладені без участі торговця цінними паперами, будуть визнаватися 
нікчемними [1].  

Законом впроваджуються передові міжнародні практики, зокрема, останні 
законодавчі зміни у Європейському Союзі та рекомендацій Міжнародної 
асоціації свопів та деривативів (ISDA). 

Зокрема, розширено перелік фінансових інструментів шляхом віднесення 
інструментів грошового ринку до фінансових інструментів, а також 
запроваджено нові види цінних паперів – депозитні сертифікати банку, зелені 
облігації, опціонні сертифікати, депозитарні розписки тощо. 

Можна виділити наступні особливості згідно з міжнародним ринком 
«зелених» облігацій: високий інвестиційний попит; високу швидкість 
розміщення - емісії «зелених» облігацій дуже швидко розкуповуються на 
первинному ринку, попит на них настільки сконцентрований, що їх розміщення 
здійснюється нерідко всього лише протягом декількох годин з моменту його 
початку; сприятливі перспективи; спеціалізація. 

До емісії «зелених» облігацій пред'являється ряд специфічних вимог, 
наприклад обов'язковість процедури верифікації, що проводиться перед 
допуском таких паперів до розміщення за допомогою незалежної екологічної 
експертизи проекту третьою стороною. 

Незважаючи на розроблені принципи емісії і регулювання обігу «зелених» 
облігацій, їх можна обійти, наприклад, за допомогою інноваційних фінансових 
інструментів. На тлі наростаючих тенденцій цифровізації світової економіки на 
міжнародному фінансовому ринку все більше використовуються цифрові 
валюти. І, швидше за все, будуть збільшуватися емісії цифрових «зелених» 
облігацій або ці інструменти будуть деноміновані в цифрових валютах [2, с. 50-
52]. 

Щодо розгляду наступного виду цінного паперу як депозитарна розписка 
необхідно зазначити, що з одного боку, поява депозитарної розписки та 
формування правових умов для їх випуску та обігу на вітчизняному фондовому 
ринку будуть сприяти забезпеченню задоволення потреб вітчизняних інвесторів 
у частині, що стосується доступу до іноземних ринків капіталу, підвищенню 
інвестиційної привабливості та ліквідності вітчизняного ринку цінних паперів, а 
також розширенню спектра використовуваних фінансових інструментів. 

З іншого боку, депозитарна розписка полегшать іноземним емітентам 
доступ до фінансових ресурсів, які звертаються на фондовому ринку, що в 
кінцевому підсумку буде стимулювати концентрацію операцій з фінансовими 
активами інших країн на біржах [3, с. 156-162]. 

Так, цінні папери відіграють важливу роль в економічній системі, 
забезпечуючи трансформацію заощаджень в інвестиції. Однак ця роль не завжди 
і не всіма оцінювалася, зокрема, у нашій країні домінувала концепція 
«фіктивності» цінних паперів. Насправді цінні папери приносять їх власникам 
відчутні доходи та надають інші майнові та немайнові права, і прагнення до 
отримання цих доходів та володіння комплексом тих чи інших прав спонукає 
власників до заощаджень вкладати кошти в купівлю цінних паперів, а у 

кінцевому підсумку - інвестувати їх в виробничий процес. Відповідно, 
мобілізовані емітентами грошові кошти в подальшому використовуються в 
продуктивних цілях. 
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САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ: БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ І ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ 

 
Останнім часом в Україні значно збільшилася кількість спорів щодо 

визнання права власності на самочинне будівництво. І навіть з прийняттям 
наказу Мінрегіону України від 03 липня 2018 року № 158 «Про затвердження 
Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію 
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, 
господарських (присадибних) будівель і споруд сільськогосподарського 
призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 
незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного 
цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних 
робіт» [1] (далі – Порядок) будівельна ситуація лишається майже незмінною.  

На сьогодні в Україні дуже актуальним є питання про узаконення 
самочинного будівництва або навпаки – про демонтаж самовільно збудованих 
об’єктів,адже розвиток у нашій країні різних правових форм користування 
землею значно розширив можливості використання земельної ділянки для 
індивідуального житлового будівництва,що призвело до того, що багато хто 
здійснює будівництво з порушенням норм чинного законодавства. Що і призвело 
до потреби звернутися до практики європейського суду з прав людини.  
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фондовій біржі шляхом подачі стороною публічної оферти. А угоди щодо цінних 
паперів, укладені без участі торговця цінними паперами, будуть визнаватися 
нікчемними [1].  

Законом впроваджуються передові міжнародні практики, зокрема, останні 
законодавчі зміни у Європейському Союзі та рекомендацій Міжнародної 
асоціації свопів та деривативів (ISDA). 

Зокрема, розширено перелік фінансових інструментів шляхом віднесення 
інструментів грошового ринку до фінансових інструментів, а також 
запроваджено нові види цінних паперів – депозитні сертифікати банку, зелені 
облігації, опціонні сертифікати, депозитарні розписки тощо. 

Можна виділити наступні особливості згідно з міжнародним ринком 
«зелених» облігацій: високий інвестиційний попит; високу швидкість 
розміщення - емісії «зелених» облігацій дуже швидко розкуповуються на 
первинному ринку, попит на них настільки сконцентрований, що їх розміщення 
здійснюється нерідко всього лише протягом декількох годин з моменту його 
початку; сприятливі перспективи; спеціалізація. 

До емісії «зелених» облігацій пред'являється ряд специфічних вимог, 
наприклад обов'язковість процедури верифікації, що проводиться перед 
допуском таких паперів до розміщення за допомогою незалежної екологічної 
експертизи проекту третьою стороною. 

Незважаючи на розроблені принципи емісії і регулювання обігу «зелених» 
облігацій, їх можна обійти, наприклад, за допомогою інноваційних фінансових 
інструментів. На тлі наростаючих тенденцій цифровізації світової економіки на 
міжнародному фінансовому ринку все більше використовуються цифрові 
валюти. І, швидше за все, будуть збільшуватися емісії цифрових «зелених» 
облігацій або ці інструменти будуть деноміновані в цифрових валютах [2, с. 50-
52]. 

Щодо розгляду наступного виду цінного паперу як депозитарна розписка 
необхідно зазначити, що з одного боку, поява депозитарної розписки та 
формування правових умов для їх випуску та обігу на вітчизняному фондовому 
ринку будуть сприяти забезпеченню задоволення потреб вітчизняних інвесторів 
у частині, що стосується доступу до іноземних ринків капіталу, підвищенню 
інвестиційної привабливості та ліквідності вітчизняного ринку цінних паперів, а 
також розширенню спектра використовуваних фінансових інструментів. 

З іншого боку, депозитарна розписка полегшать іноземним емітентам 
доступ до фінансових ресурсів, які звертаються на фондовому ринку, що в 
кінцевому підсумку буде стимулювати концентрацію операцій з фінансовими 
активами інших країн на біржах [3, с. 156-162]. 

Так, цінні папери відіграють важливу роль в економічній системі, 
забезпечуючи трансформацію заощаджень в інвестиції. Однак ця роль не завжди 
і не всіма оцінювалася, зокрема, у нашій країні домінувала концепція 
«фіктивності» цінних паперів. Насправді цінні папери приносять їх власникам 
відчутні доходи та надають інші майнові та немайнові права, і прагнення до 
отримання цих доходів та володіння комплексом тих чи інших прав спонукає 
власників до заощаджень вкладати кошти в купівлю цінних паперів, а у 

кінцевому підсумку - інвестувати їх в виробничий процес. Відповідно, 
мобілізовані емітентами грошові кошти в подальшому використовуються в 
продуктивних цілях. 
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Останнім часом в Україні значно збільшилася кількість спорів щодо 

визнання права власності на самочинне будівництво. І навіть з прийняттям 
наказу Мінрегіону України від 03 липня 2018 року № 158 «Про затвердження 
Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію 
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, 
господарських (присадибних) будівель і споруд сільськогосподарського 
призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 
незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного 
цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних 
робіт» [1] (далі – Порядок) будівельна ситуація лишається майже незмінною.  

На сьогодні в Україні дуже актуальним є питання про узаконення 
самочинного будівництва або навпаки – про демонтаж самовільно збудованих 
об’єктів,адже розвиток у нашій країні різних правових форм користування 
землею значно розширив можливості використання земельної ділянки для 
індивідуального житлового будівництва,що призвело до того, що багато хто 
здійснює будівництво з порушенням норм чинного законодавства. Що і призвело 
до потреби звернутися до практики європейського суду з прав людини.  
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За статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді 
справ Конвенцію та практику Суду як джерело права  [ 2]. 

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до 
Конвенції містить три окремі норми: 1) виражається в першому реченні першого 
абзацу цієї статті та має загальний характер, закладає принцип мирного 
володіння майном;  2) міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює 
питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями; 3) 
міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, 
контролювати використання майна в загальних інтересах.  

Втручання у право власності, навіть якщо воно здійснюється згідно із 
законом і з легітимною метою, буде розглядатися як порушення статті 1 
Першого протоколу до Конвенції, якщо не буде встановлений справедливий 
баланс між інтересами суспільства, пов`язаними із цим втручанням, й інтересами 
особи, яка зазнає втручання в її право власності.  

Порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції ЄСПЛ констатує, 
якщо хоча б один із зазначених критеріїв не буде дотриманий  [ 3 ]. І навпаки: 
встановлює відсутність такого порушення, якщо дотримані всі три критерії. 

Непоодинокими є випадки, коли власники самочинного будівництва для 
його узаконення звертаються до суду і в обґрунтуванні своїх вимог наводять 
практику ЄСПЛ щодо (1) поваги до права власності, (2) справедливого суду та 
(3) мирним володінням свого майна (ст. 6 Конвенції та статті 1 першого 
Протоколу) тощо. 

Проте розглядаючи такого роду судові справи ЄСПЛ насамперед приймає 
до уваги не особисті інтереси майбутнього власника, а зокрема баланс приватних 
інтересів та інтересів держави. В аспекті самочинного будівництва, важливим є 
не те, який саме закон порушено, а те, настільки це порушення є істотним для 
держави, наскільки санкція за це порушення є істотною для власника цього 
будівництва.  

ЄСПЛ включає загалом й елемент провини держави при вирішенні 
судових справ щодо самочинного будівництва. Зокрема, у справі Oneryildiz 
v.Turkey звертається увага, що саме держава винна у тому, що реалізуючи свої 
повноваження у сфері контролю за будівництвом, не припинила його, тим самим 
створила у забудовника ілюзію згоди з його діями і провокувала його 
продовжувати ці дії. У іншій справі, зокрема Sud Fondi v. Italy, держава видала 
на будівництво дозвільні документи, які згодом були скасовані, а тому й сама 
держава винна в їх помилковій видачі.  

У рішеннях Європейський суд з прав людини вказує на необхідність 
дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю 
дотримання фундаментальних прав окремої людини (наприклад, рішення у 
справах «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року, 
«Новоселецький проти України» від 11 березня 2003 року, «Федоренко проти 
України» від 1 червня 2006 року. 

Також Європейський суд з прав людини у своїй практиці зауважує, що при 
визначенні суспільних інтересів завдяки безпосередньому знанню суспільства та 

його потреб національні органи мають певну свободу розсуду, оскільки вони 
першими виявляють проблеми, які можуть виправдовувати позбавлення 
власності в інтересах суспільства, та знаходять засоби для їх вирішення 
(наприклад, рішення у справах «Хендісайд проти Сполученого Королівства» від 
7 грудня 1976 року, «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 
січня 1986 року). 

Про такий аспект, в тому числі й про «помилки державних органів» 
йдеться у справах Gashi 40 та Pyrantiene v.Lithuania, § 58. Зокрема, Європейським 
Судом наголошується, що помилки державних органів повинні служити на 
користь порушених ними прав приватних осіб, особливо за відсутності 
конфлікту приватного інтересу. Відтак, ризик будь-якої омани з боку державного 
органу повинен лягати на державу, а його помилки не повинні виправлятися за 
рахунок індивідуумів. Необхідність коригування колишньої помилки не повинна 
диспропорційно втручатися в нове право, отримане індивідуумом, який сумлінно 
спирався на законність дій органу влади (Rysovskyy 71). Адже для індивідуума, 
втрата єдиної квартири більш значима, ніж вся законність для держави в 
боротьбі з «величезною проблемою незаконного будівництва» (Ivanova and 
Cherkezov § 51).  

Отже, підбиваючи підсумки, у цілому, аналіз практики ЄСПЛ надає 
можливість дійти висновку про доречність застосування принципу 
пропорційності при врахуванні помилок чи шкоди власнику самочинного 
будівництва як з боку держави, так і з боку власника цього будівництва.  

Сьогодні в українській судовій практиці відсутній аналіз вини держави при 
схвалені та видачі дефектних документів на землекористування та проекти, 
містобудівних норм та дозволів на будівництво тощо. Судова практика 
автоматично без додаткових аргументів покладає на індивідуума усю вину за 
дефекти і в документах, і в порушенні норм при будівництві. Судами ігнорується 
принцип пропорційності та можливість виправлення порушеного балансу 
інтересів заходами, менш обтяжливими для індивідуума, в тому числі й усунення 
дефектів у документах допущених при самочинному будівництві за рахунок 
держави тощо. 
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За статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді 
справ Конвенцію та практику Суду як джерело права  [ 2]. 

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до 
Конвенції містить три окремі норми: 1) виражається в першому реченні першого 
абзацу цієї статті та має загальний характер, закладає принцип мирного 
володіння майном;  2) міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює 
питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями; 3) 
міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, 
контролювати використання майна в загальних інтересах.  

Втручання у право власності, навіть якщо воно здійснюється згідно із 
законом і з легітимною метою, буде розглядатися як порушення статті 1 
Першого протоколу до Конвенції, якщо не буде встановлений справедливий 
баланс між інтересами суспільства, пов`язаними із цим втручанням, й інтересами 
особи, яка зазнає втручання в її право власності.  

Порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції ЄСПЛ констатує, 
якщо хоча б один із зазначених критеріїв не буде дотриманий  [ 3 ]. І навпаки: 
встановлює відсутність такого порушення, якщо дотримані всі три критерії. 

Непоодинокими є випадки, коли власники самочинного будівництва для 
його узаконення звертаються до суду і в обґрунтуванні своїх вимог наводять 
практику ЄСПЛ щодо (1) поваги до права власності, (2) справедливого суду та 
(3) мирним володінням свого майна (ст. 6 Конвенції та статті 1 першого 
Протоколу) тощо. 

Проте розглядаючи такого роду судові справи ЄСПЛ насамперед приймає 
до уваги не особисті інтереси майбутнього власника, а зокрема баланс приватних 
інтересів та інтересів держави. В аспекті самочинного будівництва, важливим є 
не те, який саме закон порушено, а те, настільки це порушення є істотним для 
держави, наскільки санкція за це порушення є істотною для власника цього 
будівництва.  

ЄСПЛ включає загалом й елемент провини держави при вирішенні 
судових справ щодо самочинного будівництва. Зокрема, у справі Oneryildiz 
v.Turkey звертається увага, що саме держава винна у тому, що реалізуючи свої 
повноваження у сфері контролю за будівництвом, не припинила його, тим самим 
створила у забудовника ілюзію згоди з його діями і провокувала його 
продовжувати ці дії. У іншій справі, зокрема Sud Fondi v. Italy, держава видала 
на будівництво дозвільні документи, які згодом були скасовані, а тому й сама 
держава винна в їх помилковій видачі.  

У рішеннях Європейський суд з прав людини вказує на необхідність 
дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю 
дотримання фундаментальних прав окремої людини (наприклад, рішення у 
справах «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року, 
«Новоселецький проти України» від 11 березня 2003 року, «Федоренко проти 
України» від 1 червня 2006 року. 

Також Європейський суд з прав людини у своїй практиці зауважує, що при 
визначенні суспільних інтересів завдяки безпосередньому знанню суспільства та 

його потреб національні органи мають певну свободу розсуду, оскільки вони 
першими виявляють проблеми, які можуть виправдовувати позбавлення 
власності в інтересах суспільства, та знаходять засоби для їх вирішення 
(наприклад, рішення у справах «Хендісайд проти Сполученого Королівства» від 
7 грудня 1976 року, «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 
січня 1986 року). 

Про такий аспект, в тому числі й про «помилки державних органів» 
йдеться у справах Gashi 40 та Pyrantiene v.Lithuania, § 58. Зокрема, Європейським 
Судом наголошується, що помилки державних органів повинні служити на 
користь порушених ними прав приватних осіб, особливо за відсутності 
конфлікту приватного інтересу. Відтак, ризик будь-якої омани з боку державного 
органу повинен лягати на державу, а його помилки не повинні виправлятися за 
рахунок індивідуумів. Необхідність коригування колишньої помилки не повинна 
диспропорційно втручатися в нове право, отримане індивідуумом, який сумлінно 
спирався на законність дій органу влади (Rysovskyy 71). Адже для індивідуума, 
втрата єдиної квартири більш значима, ніж вся законність для держави в 
боротьбі з «величезною проблемою незаконного будівництва» (Ivanova and 
Cherkezov § 51).  

Отже, підбиваючи підсумки, у цілому, аналіз практики ЄСПЛ надає 
можливість дійти висновку про доречність застосування принципу 
пропорційності при врахуванні помилок чи шкоди власнику самочинного 
будівництва як з боку держави, так і з боку власника цього будівництва.  

Сьогодні в українській судовій практиці відсутній аналіз вини держави при 
схвалені та видачі дефектних документів на землекористування та проекти, 
містобудівних норм та дозволів на будівництво тощо. Судова практика 
автоматично без додаткових аргументів покладає на індивідуума усю вину за 
дефекти і в документах, і в порушенні норм при будівництві. Судами ігнорується 
принцип пропорційності та можливість виправлення порушеного балансу 
інтересів заходами, менш обтяжливими для індивідуума, в тому числі й усунення 
дефектів у документах допущених при самочинному будівництві за рахунок 
держави тощо. 
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ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА НАЙМОДАВЦЮ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ 
ДОГОВОРУ НАЙМУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Договір найму – один із небагатьох проблемних видів договір, внаслідок 
припинення яких виниє багато суперечок у зв’язку з поверненням майна. 
Чинним законодавством країни ще досі не врегульовано це питання. Цивільний 
кодекс приділяє значну увагу цьому інституту, але існують проблемі питання, 
що досліджуються багатьма науковцями.  

Відповідно до ч.1 ст.785 ЦК України у разі припинення договору найму 
наймач зобов’язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона 
була одержана, з урахуванням нормального зносу або у стані, який обумовлено в 
договорі.  Повернути можна лише те, що фізично не знищено у результаті 
використання [1].  Відповідно, при використанні річ не повинна втрачати свої 
природні властивості.  

Як слушно зазначає Н.Б. Новицький, якщо б у найм було надано споживну 
річ, то обов’язок наймача повернути цю річ є неможливим до виконання, 
оскільки цієї речі вже може не бути в наявності [2, С. 144]. Таку ж позицію 
займав і Г.Ф. Шершеневич, який стверджував, що замінні речі є непридатними 
для найму, тому що у разі передачі замінних речей повертаються не ті ж речі, а 
лише їм подібні (такого ж роду, такої ж якості) [3, С. 241]. Таким чином, 
індивідуальна визначеність нерухомого майна є однією з головних ознак 
договору найму, а відповідно й критерієм віднесення об’єкта до нерухомості. 

Щоб не виникало конфліктів щодо майна, його фактичну передачу у 
користування, як і його повернення, доречно фіксувати в юридично значимих 
документах. Проте Глава 58 ЦК України не обумовлює обов’язок складання 
такого роду документа для всіх без винятку договір про передавання майна у 
користування. Відповідний обов’язок встановлений щодо окремих різновидів 

договору найму (оренди). Зокрема, ст. 795 ЦК України передбачає, що 
передавання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої 
частини), а також повернення наймачем предмета договору найму оформляється 
відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору [1]. 
Судовій практиці відома низка непорозумінь, що виникають саме через 
відсутність документального оформлення факту приймання-передачі майна за 
договорами оренди. Це питання розкрито в постановах Вищого господарського 
Суду України від 22.02.2013 по справі №5023/3343/12 [4] та 02.03.2016 року по 
справі № 922/2531/15, де визначено подальшу долю майна[5]. 

Якщо розглядати підставу припинення договору найму – смерть наймача. 
Коли ж нормами закону чи умовами договору не передбачено 
правонаступництва, то відповідно до ч. 1 ст. 781 ЦК України договір найму 
припиняється. Як зазначали автори науково-практичного коментаря до ЦК 
України, договір найму припиняється у випадку смерті наймача незалежно від 
того чи виступала дана фізична особа в договірних відносинах як фізична особа 
підприємець чи не мала статусу підприємця взагалі [3, с. 438]. 

Можливі чотири варіанти становища майна, переданого в найм, після 
смерті наймача:  

- майно перебуває у володінні спадкоємців чи третіх осіб без внесення до опису 
нотаріусом;  

-  майно внесено до опису нотаріусом у порядку здійснення заходів з охорони 
спадкового майна; 

-  майно не перебуває у володінні спадкоємців чи третіх осіб, але вони мають до 
нього доступ (наприклад, предметом договору найму було складське 
приміщення, ключі до якого перебувають у володінні спадкоємців чи третіх 
осіб);  

-  майно перебуває у володінні колишнього наймодавця і спадкоємці чи треті 
особи не мають до нього доступу. Останній варіант не потребує жодних 
узгоджених дій із спадкоємцями, адже смерть наймача є достатньою підставою 
для припинення договору найму. 

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 785 ЦК України наймодавець має право 
вимагати від наймача, який не виконує обов’язок щодо повернення речі, сплати 
неустойки в розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення. 
[1] В окремих випадках наймач може ухилятися від отримання повідомлення 
наймодавця про відмову від договору. Тоді договір найму слід вважати 
припиненим з дня, коли наймач розпочав ухилятися від прийняття такого 
повідомлення від наймодавця. В договірній практиці досить складно встановити 
момент, коли наймач починає ухилятися від отримання повідомлення від 
наймодавця про при пинення договору найму. Наприклад, таким моментом може 
бути відмова наймача від прийняття повідомлення про відмову від договору. У 
випадку, якщо діями (бездіяльністю) наймача наймодавцю завдається істотна 
шкода, він може звернутися до суду з вимогою про розірвання договору 
незалежно від наявності спеціальних підстав для припинення договору оренди. 
Існує й інша сітуація – коли обставини вчинення орендарем дій з повернення 
орендованого майна та відсутність у нього умислу на ухилення від повернення 
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3. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (офіційний переклад), ратифікований Законом України № 475/97-ВР від 
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ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА НАЙМОДАВЦЮ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ 
ДОГОВОРУ НАЙМУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Договір найму – один із небагатьох проблемних видів договір, внаслідок 
припинення яких виниє багато суперечок у зв’язку з поверненням майна. 
Чинним законодавством країни ще досі не врегульовано це питання. Цивільний 
кодекс приділяє значну увагу цьому інституту, але існують проблемі питання, 
що досліджуються багатьма науковцями.  

Відповідно до ч.1 ст.785 ЦК України у разі припинення договору найму 
наймач зобов’язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона 
була одержана, з урахуванням нормального зносу або у стані, який обумовлено в 
договорі.  Повернути можна лише те, що фізично не знищено у результаті 
використання [1].  Відповідно, при використанні річ не повинна втрачати свої 
природні властивості.  

Як слушно зазначає Н.Б. Новицький, якщо б у найм було надано споживну 
річ, то обов’язок наймача повернути цю річ є неможливим до виконання, 
оскільки цієї речі вже може не бути в наявності [2, С. 144]. Таку ж позицію 
займав і Г.Ф. Шершеневич, який стверджував, що замінні речі є непридатними 
для найму, тому що у разі передачі замінних речей повертаються не ті ж речі, а 
лише їм подібні (такого ж роду, такої ж якості) [3, С. 241]. Таким чином, 
індивідуальна визначеність нерухомого майна є однією з головних ознак 
договору найму, а відповідно й критерієм віднесення об’єкта до нерухомості. 

Щоб не виникало конфліктів щодо майна, його фактичну передачу у 
користування, як і його повернення, доречно фіксувати в юридично значимих 
документах. Проте Глава 58 ЦК України не обумовлює обов’язок складання 
такого роду документа для всіх без винятку договір про передавання майна у 
користування. Відповідний обов’язок встановлений щодо окремих різновидів 

договору найму (оренди). Зокрема, ст. 795 ЦК України передбачає, що 
передавання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої 
частини), а також повернення наймачем предмета договору найму оформляється 
відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору [1]. 
Судовій практиці відома низка непорозумінь, що виникають саме через 
відсутність документального оформлення факту приймання-передачі майна за 
договорами оренди. Це питання розкрито в постановах Вищого господарського 
Суду України від 22.02.2013 по справі №5023/3343/12 [4] та 02.03.2016 року по 
справі № 922/2531/15, де визначено подальшу долю майна[5]. 

Якщо розглядати підставу припинення договору найму – смерть наймача. 
Коли ж нормами закону чи умовами договору не передбачено 
правонаступництва, то відповідно до ч. 1 ст. 781 ЦК України договір найму 
припиняється. Як зазначали автори науково-практичного коментаря до ЦК 
України, договір найму припиняється у випадку смерті наймача незалежно від 
того чи виступала дана фізична особа в договірних відносинах як фізична особа 
підприємець чи не мала статусу підприємця взагалі [3, с. 438]. 

Можливі чотири варіанти становища майна, переданого в найм, після 
смерті наймача:  

- майно перебуває у володінні спадкоємців чи третіх осіб без внесення до опису 
нотаріусом;  

-  майно внесено до опису нотаріусом у порядку здійснення заходів з охорони 
спадкового майна; 

-  майно не перебуває у володінні спадкоємців чи третіх осіб, але вони мають до 
нього доступ (наприклад, предметом договору найму було складське 
приміщення, ключі до якого перебувають у володінні спадкоємців чи третіх 
осіб);  

-  майно перебуває у володінні колишнього наймодавця і спадкоємці чи треті 
особи не мають до нього доступу. Останній варіант не потребує жодних 
узгоджених дій із спадкоємцями, адже смерть наймача є достатньою підставою 
для припинення договору найму. 

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 785 ЦК України наймодавець має право 
вимагати від наймача, який не виконує обов’язок щодо повернення речі, сплати 
неустойки в розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення. 
[1] В окремих випадках наймач може ухилятися від отримання повідомлення 
наймодавця про відмову від договору. Тоді договір найму слід вважати 
припиненим з дня, коли наймач розпочав ухилятися від прийняття такого 
повідомлення від наймодавця. В договірній практиці досить складно встановити 
момент, коли наймач починає ухилятися від отримання повідомлення від 
наймодавця про при пинення договору найму. Наприклад, таким моментом може 
бути відмова наймача від прийняття повідомлення про відмову від договору. У 
випадку, якщо діями (бездіяльністю) наймача наймодавцю завдається істотна 
шкода, він може звернутися до суду з вимогою про розірвання договору 
незалежно від наявності спеціальних підстав для припинення договору оренди. 
Існує й інша сітуація – коли обставини вчинення орендарем дій з повернення 
орендованого майна та відсутність у нього умислу на ухилення від повернення 
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об`єкта оренди виключають можливість застосування орендодавцем до орендаря 
відповідальності у вигляді неустойки в порядку ч. 2 ст. 785 ЦК, при цьому суд 
оцінює дані обставини на підставі наданих сторонами доказів з огляду на 
стандарт доказування "вірогідності доказів" Постанова КГС ВС від 24.09.2020 № 
922/2665/17 [6]. 

У разі припинення договору найму будівлі (споруди) наймач 
зобов’язаний негайно повернути наймодавцеві річ (ч. 1 ст. 785 ЦК України) [1]. 
Разом із самою річчю, переданою у користування, повертаються також її 
приналежності, документи, складові частини та ін. Якщо після припинення 
договору наймач не повертає річ, наймодавець має право вимагати від наймача 
сплати неустойки у розмірі подвійної оплати за користування річчю за час 
прострочення (ч 2 ст. 785 ЦК України) [1]. 

 Отже, з усього вище сказаного можемо зробити висновок, що важливим 
етапом договору є підстави та правові наслідки його припинення. Зазначимо, що 
договір найму (оренди) вважається припиненим з моменту повернення наймачем 
майна наймодавцю у встановлений строк, у відповідному стані. Через це виникає 
багато суперечок та непорозумінь між сторонами договору.  

Останнім часом практика показала, які проблеми має законодавство 
щодо регулювання повернення майна після припинення договору найму 
(оренди), адже цей порядок не чітко визначений у нормативних актах.  З 
урахуванням великого практичного значення, наявності прогалин у 
законодавчому регулюванні процедури розірвання договору, відсутності серед 
науковців єдиного погляду на окремі аспекти припинення договірних 
зобов’язань дослідження порушеної проблематики і надалі залишатиметься 
актуальним. 
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ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  
В УКРАЇНІ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ 

 
На сьогодні є актуальною  тема набуття права власності за набувальною 

давністю оскільки навколо цього питання виникають суперечки, що стосуються 
набуття права власності саме таким способом.  

Метою цієї роботи є  аналіз основних тлумачень виникнення права 
власності за набувальною давністю, дослідження  проблем, що виникають у цій 
сфері, зокрема, хочу з акцентувати  на таких питаннях як: 
        - сфера застосування набувальної давності; 

-  суб’єкти — тобто ті, на користь якого може застосовуватись набувальна 
давність як підстава набуття права власності;[5] 

- умови набуття права власноті за набувальною давністю; 
        -  строки набувальної давності. 

Поняття набувальної давності з моменту введення його в цивільне право 
України супроводжувалось низкою проблем теоретичного характеру , що 
зумовили різні підходи у судовій практиці при вирішенні конкретних справ, 
наприклад: з якого моменту починається день фактичного володіння, як буде 
вирішуватись спор, коли позивач знав про існування власника майна... 

Набувальна давність — це фактично спосіб набуття права власності на 
майно. Законодавством передбачено, що особа, за умов добросовісного, 
відкритого та безперервного володіння нерухомого майна протягом десяти років 
(стаття 344 ЦК України) [1] або п’ятнадцяти років (стаття 119 ЗК України) [2] 
набуває права власності на це майно. Право власності на нерухоме майно може 
набуватись лише у судовому порядку й потребує державної реєстрації.  
Проаналізувавши норму статті 344 ЦК України ми бачимо,  чотири  ключових 
умови  інституту набувальної давності: добросовісність, безперервність, 
відкритість та тривалість володіння. 

Добросовісне володіння означає, що та особа, яка фактично володіла майном 
повинна усвідомлювати те, що це майно чуже(власник майна невідомий, помер, 
тощо). Тобто якщо особа виключала факт того,  що це майно знаходиться у 
чужій власності, то така умова як  добросовісність в даному випадку відсутня. 

Відкритість володіння — є  умовою за якої особа, що фактично володіє 
майном не приховує того факту, що вона не є власником й докладала зусилля 
задля виявлення реального власника майна. 

Поняття безперервність володіння фактично можна трактувати  буквально, 
як  відсутність будь-якої перерви володінні майном. Оскільки строки володіння 
є доволі тривалими, то у разі виникнення спору може постати питання саме 
щодо безперервності та впливу різних об’єктивних обставин на перебіг строків, 
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об`єкта оренди виключають можливість застосування орендодавцем до орендаря 
відповідальності у вигляді неустойки в порядку ч. 2 ст. 785 ЦК, при цьому суд 
оцінює дані обставини на підставі наданих сторонами доказів з огляду на 
стандарт доказування "вірогідності доказів" Постанова КГС ВС від 24.09.2020 № 
922/2665/17 [6]. 

У разі припинення договору найму будівлі (споруди) наймач 
зобов’язаний негайно повернути наймодавцеві річ (ч. 1 ст. 785 ЦК України) [1]. 
Разом із самою річчю, переданою у користування, повертаються також її 
приналежності, документи, складові частини та ін. Якщо після припинення 
договору наймач не повертає річ, наймодавець має право вимагати від наймача 
сплати неустойки у розмірі подвійної оплати за користування річчю за час 
прострочення (ч 2 ст. 785 ЦК України) [1]. 

 Отже, з усього вище сказаного можемо зробити висновок, що важливим 
етапом договору є підстави та правові наслідки його припинення. Зазначимо, що 
договір найму (оренди) вважається припиненим з моменту повернення наймачем 
майна наймодавцю у встановлений строк, у відповідному стані. Через це виникає 
багато суперечок та непорозумінь між сторонами договору.  

Останнім часом практика показала, які проблеми має законодавство 
щодо регулювання повернення майна після припинення договору найму 
(оренди), адже цей порядок не чітко визначений у нормативних актах.  З 
урахуванням великого практичного значення, наявності прогалин у 
законодавчому регулюванні процедури розірвання договору, відсутності серед 
науковців єдиного погляду на окремі аспекти припинення договірних 
зобов’язань дослідження порушеної проблематики і надалі залишатиметься 
актуальним. 
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ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  
В УКРАЇНІ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ 

 
На сьогодні є актуальною  тема набуття права власності за набувальною 

давністю оскільки навколо цього питання виникають суперечки, що стосуються 
набуття права власності саме таким способом.  

Метою цієї роботи є  аналіз основних тлумачень виникнення права 
власності за набувальною давністю, дослідження  проблем, що виникають у цій 
сфері, зокрема, хочу з акцентувати  на таких питаннях як: 
        - сфера застосування набувальної давності; 

-  суб’єкти — тобто ті, на користь якого може застосовуватись набувальна 
давність як підстава набуття права власності;[5] 

- умови набуття права власноті за набувальною давністю; 
        -  строки набувальної давності. 

Поняття набувальної давності з моменту введення його в цивільне право 
України супроводжувалось низкою проблем теоретичного характеру , що 
зумовили різні підходи у судовій практиці при вирішенні конкретних справ, 
наприклад: з якого моменту починається день фактичного володіння, як буде 
вирішуватись спор, коли позивач знав про існування власника майна... 

Набувальна давність — це фактично спосіб набуття права власності на 
майно. Законодавством передбачено, що особа, за умов добросовісного, 
відкритого та безперервного володіння нерухомого майна протягом десяти років 
(стаття 344 ЦК України) [1] або п’ятнадцяти років (стаття 119 ЗК України) [2] 
набуває права власності на це майно. Право власності на нерухоме майно може 
набуватись лише у судовому порядку й потребує державної реєстрації.  
Проаналізувавши норму статті 344 ЦК України ми бачимо,  чотири  ключових 
умови  інституту набувальної давності: добросовісність, безперервність, 
відкритість та тривалість володіння. 

Добросовісне володіння означає, що та особа, яка фактично володіла майном 
повинна усвідомлювати те, що це майно чуже(власник майна невідомий, помер, 
тощо). Тобто якщо особа виключала факт того,  що це майно знаходиться у 
чужій власності, то така умова як  добросовісність в даному випадку відсутня. 

Відкритість володіння — є  умовою за якої особа, що фактично володіє 
майном не приховує того факту, що вона не є власником й докладала зусилля 
задля виявлення реального власника майна. 

Поняття безперервність володіння фактично можна трактувати  буквально, 
як  відсутність будь-якої перерви володінні майном. Оскільки строки володіння 
є доволі тривалими, то у разі виникнення спору може постати питання саме 
щодо безперервності та впливу різних об’єктивних обставин на перебіг строків, 
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як це має місце у перебігу позовної давності [5].У Цивільному Кодексі не 
передбачено обставин, які б впливали на перебіг  строків давності. 

Наявність усіх цих умов оцінюється лише судом і встановлюється ним з 
урахуванням конкретних обставин , що відносяться до справи. 

У порівнянні з умовами, строки за якими  виникає  право власності на майно 
в порядку набувальної давності чітко врегульовані в Законі. Для вирішення 
цього питання необхідно встановити початок фактичного володіння майном, 
оскільки з цього моменту починається перебіг строку набувальної давності.  Для 
цього  застосовується формула: якщо конкретна дата не відома — то початком 
береться перше число наступного місяця, що йде після того, коли почалось 
фактичне володіння. Якщо не вдається встановити місяць, то з першого січня 
наступного року, що йде за тим, після якого йде володіння.  Досить часто 
трапляються випадки, коли особа намагається набувати права власності на 
майно, яким заволоділа на підставі договору(наприклад оренди). Це питання 
врегульоване частиною третьою статті 344 ЦК України, де вказується, що строк 
давності на майно, що раніше було отримане на підставі договору, починається  
лише після закінчення строку договору й лише у випадку, якщо власник майна 
не пред’явив вимоги про його повернення. 

Суб’єктами які можуть набувати права власності за давністю володіння є  
фізичні та юридичні осіб.    

Так,  набувальна давність викликає чимало спорів навколо себе, зокрема в 
судовій практиці. Яскравим прикладом цього є справа №153/608/17[3]  

Позивач звернувся до суду задля визнання за собою права власності на 
квартиру в гуртожитку. Квартира була надана йому підприємством, яке згодом 
збанкрутувало. Він продовжив мешкати в тій квартирі протягом останніх 
дванадцяти років та за цей час проводив капітальні та поточні ремонти. З метою 
захисту свого цивільного права позивач звернувся до суду й просив визнати за 
собою право власності на квартиру за набувальною давністю, стверджуючи, що 
він добросовісно та безперервно нею володіє. 

Місцевий суд задовольнив позов, але рішення місцевого суду було 
оскаржене в  апеляційному порядку. Апеляційний суд вказав, що після 
банкрутства підприємства гуртожиток перейшов у власність територіальної 
громади, а сам факт користування квартирою не є підставою для виникнення 
права власності. 
Верховний Суд України у  постанові  N 3-87гс15  [4] зазначив, що норми статті 
344 Цивільного кодексу не підлягають застосуванню у випадках, коли володіння 
майном протягом тривалого часу здійснювалося на підставі договірних 
зобов'язань (договорів оренди, зберігання, безоплатного користування, 
оперативного управління тощо), чи у будь-який інший передбачений законом 
спосіб, оскільки право власності у володільця за давністю виникає поза волею і 
незалежно від волі колишнього власника.  
                 Велика Палата Верховного Суду у своїй Постанові від 14.05.2019 року 
по справі №910/17274/17 щодо визнання права власності на нерухоме майно за 
набувальною давністю прийшла до наступних висновків: 

               Умовами набуття права власності за набувальною давністю на 
підставі статті 344 ЦК України є: наявність суб`єкта, здатного набути у власність 
певний об`єкт; законність об`єкта володіння; добросовісність заволодіння чужим 
майном; відкритість володіння; безперервність володіння; сплив установлених 
строків володіння; відсутність норми закону про обмеження або заборону 
набуття права власності за набувальною давністю. Для окремих видів майна 
(нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери) право власності за 
набувальною давністю виникає виключно на підставі рішення суду (юридична 
легітимація). 
             За змістом частини першої статті 344 ЦК України добросовісність особи 
має існувати саме на момент заволодіння нею чужим майном, що є однією з 
умов набуття права власності на таке майно за набувальною давністю. Після 
заволодіння чужим майном подальше володіння особою таким майном має бути 
безтитульним, тобто таким фактичним володінням, яке не спирається на будь-
яку правову підставу володіння чужим майном. Володіння майном на підставі 
певного юридичного титулу виключає застосування набувальної давності. 
             Нерухоме майно може стати предметом набуття за набувальною 
давністю якщо воно має такий правовий режим, тобто є об`єктом нерухомості, 
який прийнято в експлуатацію [6]. 
             Отже, набувальна давність — це фактично складова таких умов як 
добросовісність, відкритість, безперервність володіння та їх тривалість, які 
являють собою цілісний комплекс ознак, відтак разом, відсуність однієї ознаки 
означатиме відсутність всього комплексу. Однак ці умови окрім тривалості 
володіння, яке чітко врегульоване, встановлюються судом в кожній  справі з 
урахуванням конкретних обставин.   

     Правовий інститут набувальної давності опосередковує один із 
первинних способів виникнення права власності, тобто це такий спосіб, 
відповідно до якого право власності на річ виникає вперше або незалежно від 
права попереднього власника на цю річ, воно ґрунтується не на попередній 
власності та відносинах правонаступництва, а на сукупності обставин, 
зазначених у частині першій статті 344 ЦК України. 
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як це має місце у перебігу позовної давності [5].У Цивільному Кодексі не 
передбачено обставин, які б впливали на перебіг  строків давності. 

Наявність усіх цих умов оцінюється лише судом і встановлюється ним з 
урахуванням конкретних обставин , що відносяться до справи. 

У порівнянні з умовами, строки за якими  виникає  право власності на майно 
в порядку набувальної давності чітко врегульовані в Законі. Для вирішення 
цього питання необхідно встановити початок фактичного володіння майном, 
оскільки з цього моменту починається перебіг строку набувальної давності.  Для 
цього  застосовується формула: якщо конкретна дата не відома — то початком 
береться перше число наступного місяця, що йде після того, коли почалось 
фактичне володіння. Якщо не вдається встановити місяць, то з першого січня 
наступного року, що йде за тим, після якого йде володіння.  Досить часто 
трапляються випадки, коли особа намагається набувати права власності на 
майно, яким заволоділа на підставі договору(наприклад оренди). Це питання 
врегульоване частиною третьою статті 344 ЦК України, де вказується, що строк 
давності на майно, що раніше було отримане на підставі договору, починається  
лише після закінчення строку договору й лише у випадку, якщо власник майна 
не пред’явив вимоги про його повернення. 

Суб’єктами які можуть набувати права власності за давністю володіння є  
фізичні та юридичні осіб.    

Так,  набувальна давність викликає чимало спорів навколо себе, зокрема в 
судовій практиці. Яскравим прикладом цього є справа №153/608/17[3]  

Позивач звернувся до суду задля визнання за собою права власності на 
квартиру в гуртожитку. Квартира була надана йому підприємством, яке згодом 
збанкрутувало. Він продовжив мешкати в тій квартирі протягом останніх 
дванадцяти років та за цей час проводив капітальні та поточні ремонти. З метою 
захисту свого цивільного права позивач звернувся до суду й просив визнати за 
собою право власності на квартиру за набувальною давністю, стверджуючи, що 
він добросовісно та безперервно нею володіє. 

Місцевий суд задовольнив позов, але рішення місцевого суду було 
оскаржене в  апеляційному порядку. Апеляційний суд вказав, що після 
банкрутства підприємства гуртожиток перейшов у власність територіальної 
громади, а сам факт користування квартирою не є підставою для виникнення 
права власності. 
Верховний Суд України у  постанові  N 3-87гс15  [4] зазначив, що норми статті 
344 Цивільного кодексу не підлягають застосуванню у випадках, коли володіння 
майном протягом тривалого часу здійснювалося на підставі договірних 
зобов'язань (договорів оренди, зберігання, безоплатного користування, 
оперативного управління тощо), чи у будь-який інший передбачений законом 
спосіб, оскільки право власності у володільця за давністю виникає поза волею і 
незалежно від волі колишнього власника.  
                 Велика Палата Верховного Суду у своїй Постанові від 14.05.2019 року 
по справі №910/17274/17 щодо визнання права власності на нерухоме майно за 
набувальною давністю прийшла до наступних висновків: 

               Умовами набуття права власності за набувальною давністю на 
підставі статті 344 ЦК України є: наявність суб`єкта, здатного набути у власність 
певний об`єкт; законність об`єкта володіння; добросовісність заволодіння чужим 
майном; відкритість володіння; безперервність володіння; сплив установлених 
строків володіння; відсутність норми закону про обмеження або заборону 
набуття права власності за набувальною давністю. Для окремих видів майна 
(нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери) право власності за 
набувальною давністю виникає виключно на підставі рішення суду (юридична 
легітимація). 
             За змістом частини першої статті 344 ЦК України добросовісність особи 
має існувати саме на момент заволодіння нею чужим майном, що є однією з 
умов набуття права власності на таке майно за набувальною давністю. Після 
заволодіння чужим майном подальше володіння особою таким майном має бути 
безтитульним, тобто таким фактичним володінням, яке не спирається на будь-
яку правову підставу володіння чужим майном. Володіння майном на підставі 
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відповідно до якого право власності на річ виникає вперше або незалежно від 
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Основною метою майнових авторських прав є задоволення власних потреб 
творців та інших осіб для отримання певної вигоди. Обмеження в строках дії 
притаманне саме майновим правам, на відміну від немайнових. Можна сказати, 
що такі права інтелектуальної власності мають певну економічну цінність, які в 
умовах ринкових відносин стають об’єктом цивільних правовідносин, 
відчуження яких регулюється на договірних засадах. Важливою новелою ЦК 
України стало виділення окремою главою 75 положень про договори щодо 
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. За словами А. С. 
Довгерта, у такий спосіб досягається більша однорідність норм інститутів права 
інтелектуальної власності [1, с. 7]. 

Дефініцію поняття «авторський договір на замовлення»  подано у частині 
шостій статті 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: за 
авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому 
твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Замовник 
зобов'язаний виплатити авторові авторську винагороду[2]. На думку О. В. 
Жилінкової, договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на 
встановлення, зміну чи припинення взаємних прав та обов’язків щодо об’єктів 
інтелектуальної власності та виключних майнових прав на них [3, с. 9]. Якщо 
розглядати cтворення об’єктів авторського права працівником у порядку 
виконання службових обов’язків за трудовим договором, то автор, крім 
одержання заробітної плати, має право на винагороду від роботодавця за 
створення і використання службового твору (ст. 16 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права»). 

Стосовно кваліфікації авторських договорів можна сказати наступне, що 
Цивільний кодекс України “не визнає їх”, а положення  Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» містить положення щодо основних видів 

договорів: авторський договір на право використання твору та авторський 
договір замовлення. Критерієм виокремлення договорів, які опосередковують 
динаміку майнових авторських прав, слід вважати основний правовий 
результат, на досягнення якого спрямована воля сторін при укладенні договору. 
Лише в такому випадку зазначені договори гармонійно вписуватимуться у 
закріплену ЦК України систему договірного права. Спільною ознакою, яка 
об’єднує договори, що спрямовані на відчуження  майнових авторських прав в 
одну групу, є їх спрямованість на розпоряджання майновими авторськими 
правами. 

Аналізуючи Цивільний кодекс України можна зробити висновок, що 
законодавець спробував врегулювати договір за замовленням з використанням 
об’єкта права інтелектуальної власності, за допомогою якого автор 
зобов’язується створити та передати права на використання такого твору 
замовнику. Даний договір як конститутивний елемент повинен передбачати   
набуття замовником прав інтелектуальної власності на новостворений об’єкт або 
хоча б права на його використання. Такий документ не може передбачати лиш 
обов’язок творця створити даний об’єкт. Тому дуже важко зрозуміти, який саме 
майновий інтерес замовника задовольняється даним договором, оскільки він 
може бути відплатним. Тобто виходить, що замовник просто фінансує створення 
відповідного об’єкта, який йому потрібен [4, c.59].  

Проводячи певну кареляцію договорів відчуження майнових прав та 
договорів за замовленням і використання об’єкта, можна зробити такі висновки: 
майнові авторські права відчужувати можливо, але за договором замовлення із 
використанням об’єкта права інтелектуальної власності, твір можна передати у 
користування. А саме автор не повинен допускати остаточного відчуження 
майнових прав, він може за допомогою договору передавати невиключне право 
на використання певного об’єкта авторського права.  

Окремо можна розглянути  істотні умови авторського договору, які за 
аналогією закону, закріплені в статті 638 Цивільного кодексу України, а саме: 
умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є 
необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за 
заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Існує ще така точка 
зору, що істотними умовами договору є: предмет, ціна та строк договору (строк 
його дії) [5]. Згідно з статтею 1112 Цивільного кодексу України до істотних умов 
договору про створення за замовленням і використанням об’єкта інтелектуальної 
власності, також належать: строк, способи та умови використання об’єкта 
замовником [6]. 

Відповідно до  частини другій статті 11 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права»: авторське право на твір виникає внаслідок факту його 
створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається 
реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також 
виконання будь-яких інших формальностей [2]. 

У цивільному законодавстві не існує чітко визначених істотних умов 
авторських договорів. Потрібно пам’ятати, якщо в авторському договорі відсутні 
істотні умови, то його можна визнати неукладеним.  Сьогодні, у разі укладення 

276



 6. Постанова Велика Палата Верховного Суду 14 травня 2019 року 
м. Київ Справа № 910/17274/17  Провадження № 12-291гс18 
https://protocol.ua/ru/postanova_vp_vs_vid_14_05_2019_roku_u_spravi_910_17274_
17_1/ 
 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного 
права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  
О. А. Явор. 
 

Підгірняк Роман Андрійович 
курсант 1 групи 2 курсу 

Військово-юридичного інституту 
Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 
 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ 
 

Основною метою майнових авторських прав є задоволення власних потреб 
творців та інших осіб для отримання певної вигоди. Обмеження в строках дії 
притаманне саме майновим правам, на відміну від немайнових. Можна сказати, 
що такі права інтелектуальної власності мають певну економічну цінність, які в 
умовах ринкових відносин стають об’єктом цивільних правовідносин, 
відчуження яких регулюється на договірних засадах. Важливою новелою ЦК 
України стало виділення окремою главою 75 положень про договори щодо 
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. За словами А. С. 
Довгерта, у такий спосіб досягається більша однорідність норм інститутів права 
інтелектуальної власності [1, с. 7]. 

Дефініцію поняття «авторський договір на замовлення»  подано у частині 
шостій статті 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: за 
авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому 
твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Замовник 
зобов'язаний виплатити авторові авторську винагороду[2]. На думку О. В. 
Жилінкової, договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на 
встановлення, зміну чи припинення взаємних прав та обов’язків щодо об’єктів 
інтелектуальної власності та виключних майнових прав на них [3, с. 9]. Якщо 
розглядати cтворення об’єктів авторського права працівником у порядку 
виконання службових обов’язків за трудовим договором, то автор, крім 
одержання заробітної плати, має право на винагороду від роботодавця за 
створення і використання службового твору (ст. 16 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права»). 

Стосовно кваліфікації авторських договорів можна сказати наступне, що 
Цивільний кодекс України “не визнає їх”, а положення  Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» містить положення щодо основних видів 

договорів: авторський договір на право використання твору та авторський 
договір замовлення. Критерієм виокремлення договорів, які опосередковують 
динаміку майнових авторських прав, слід вважати основний правовий 
результат, на досягнення якого спрямована воля сторін при укладенні договору. 
Лише в такому випадку зазначені договори гармонійно вписуватимуться у 
закріплену ЦК України систему договірного права. Спільною ознакою, яка 
об’єднує договори, що спрямовані на відчуження  майнових авторських прав в 
одну групу, є їх спрямованість на розпоряджання майновими авторськими 
правами. 

Аналізуючи Цивільний кодекс України можна зробити висновок, що 
законодавець спробував врегулювати договір за замовленням з використанням 
об’єкта права інтелектуальної власності, за допомогою якого автор 
зобов’язується створити та передати права на використання такого твору 
замовнику. Даний договір як конститутивний елемент повинен передбачати   
набуття замовником прав інтелектуальної власності на новостворений об’єкт або 
хоча б права на його використання. Такий документ не може передбачати лиш 
обов’язок творця створити даний об’єкт. Тому дуже важко зрозуміти, який саме 
майновий інтерес замовника задовольняється даним договором, оскільки він 
може бути відплатним. Тобто виходить, що замовник просто фінансує створення 
відповідного об’єкта, який йому потрібен [4, c.59].  

Проводячи певну кареляцію договорів відчуження майнових прав та 
договорів за замовленням і використання об’єкта, можна зробити такі висновки: 
майнові авторські права відчужувати можливо, але за договором замовлення із 
використанням об’єкта права інтелектуальної власності, твір можна передати у 
користування. А саме автор не повинен допускати остаточного відчуження 
майнових прав, він може за допомогою договору передавати невиключне право 
на використання певного об’єкта авторського права.  

Окремо можна розглянути  істотні умови авторського договору, які за 
аналогією закону, закріплені в статті 638 Цивільного кодексу України, а саме: 
умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є 
необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за 
заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Існує ще така точка 
зору, що істотними умовами договору є: предмет, ціна та строк договору (строк 
його дії) [5]. Згідно з статтею 1112 Цивільного кодексу України до істотних умов 
договору про створення за замовленням і використанням об’єкта інтелектуальної 
власності, також належать: строк, способи та умови використання об’єкта 
замовником [6]. 

Відповідно до  частини другій статті 11 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права»: авторське право на твір виникає внаслідок факту його 
створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається 
реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також 
виконання будь-яких інших формальностей [2]. 

У цивільному законодавстві не існує чітко визначених істотних умов 
авторських договорів. Потрібно пам’ятати, якщо в авторському договорі відсутні 
істотні умови, то його можна визнати неукладеним.  Сьогодні, у разі укладення 

277



між сторонами «авторського договору» судам приходиться  час від часу 
визначати юридичну природу такого договору та його віднесення до того чи 
іншого виду договорів щодо розпоряджання майновими авторськими правами.  

Це підтверджує судова практика. Рішенням місцевого господарського 
суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, 
відмовлено у задоволенні позову ТзОВ «Українська ДіВіДі Компанія» до 
Фізичної особи-підприємця про стягнення компенсації за порушення майнових 
авторських прав, накладення на відповідача штрафу у розмірі 10 % суми, 
присудженої судом на користь позивача. При цьому суди першої та апеляційної 
інстанцій керувалися тим, що договори, які подано позивачем на підтвердження 
наявності в останнього виключних майнових авторських прав на аудіовізуальні 
твори, не є авторськими договорами у розумінні ЗУ «Про авторське право і 
суміжні права». Скасовуючи вказані судові рішення, ВГСУ зазначив, що особи, 
які мають виключні майнові права на певні твори (в цьому випадку – 
аудіовізуальні твори), можуть передати такі права іншим особам. У дослідженні 
питання щодо обсягу прав, що передані, господарським судам потрібно 
оцінювати не назву договорів (це може бути не обов’язково «авторський» 
договір), а їх зміст, що у розгляді цієї справи не було зроблено[7]. 

Якщо автор не вважає свій витвір завершеним, то він має право заборонити 
його опублікування та оприлюднення. Також якщо автор не передає твір 
замовникові відповідно до договору, тоді він повинен відшкодувати збитки та 
упущену вигоду. Майнові права інтелектуальної власності не можуть 
переходити до замовника з моменту укладення договору про створення за 
замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, оскільки  
на момент укладення договору певного об’єкта не існувало, на нього не було 
прав.  Документ про створення за замовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності повинен визнаватися імперативно оплатним. Для 
посилення захисту прав творця застосовується норма, яка закріплюється в ч. 4 
статті 1112 Цивільного Кодексу України: умови договору про створення за 
замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що 
обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є 
нікчемними [6]. 

Таким чином можна зробити висновок, що відчуження майнових 
авторських прав розглядається  чинним цивільним законодавством та дозволяє 
нам зрозуміти, що з моменту сплати творцеві повної винагороди замовник 
набуває майнові авторські права на творчий результат. Відповідним документом,  
договором, можна передбачити , що майнові авторські права на творчий 
результат можуть належати творцеві, а сам замовник зможе використовувати 
його на умовах договору.  

Вважаємо, що договори щодо розпоряджання майновими авторськими 
правами варто розглядати як самостійну групу в системі договірного права. Вони 
мають неоднакову сферу застосування, і за цим критерієм їх можливо поділити 
на дві підгрупи: універсальні (опосередковують розпоряджання майновими 
правами на різні об’єкти права інтелектуальної власності); спеціальні 

(опосередковують розпоряджання майновими авторськими правами на окремі 
види об’єктів авторського права).  
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інноваційного розвитку держави, розумова та творча діяльність отримала статус 
пріоритетної стратегічної діяльності, а проблеми охорони об’єктів 
інтелектуальної власності, зокрема нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 
власності, мають першочерговий характер як для конкретно визначених держав, 
так і для світового товариства загалом.  

Важливим аспектом є той факт, що в чинному законодавстві відсутня 
визначення «нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. По-різному його 
визначають й окремі автори. 

Так, О.С. Тарасов зазначає, що «право на нетрадиційні об’єкти 
інтелектуальної власності – це правова охорона таких результатів 
інтелектуальної діяльності як сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, 
комерційна таємниця (ноу-хау)»[1].  

Є.А. Булат взагалі стверджує, що введення терміна «нетрадиційні об’єкти 
інтелектуальної власності» має умовний характер і відображає певну 
недостатність правового матеріалу, необхідного для визнання цих об’єктів 
самостійними і традиційними об’єктами права інтелектуальної власності в 
цивільному праві України[9]. 

Взагалі більшість авторів підручників і праць у сфері права інтелектуальної 
власності до визначення «нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності» 
підходять традиційно – шляхом простого перелічування таких об’єктів, тому 
важко назвати конкретні ознаки, які можуть класифікувати нетрадиційні об’єкти 
інтелектуальної власності. 

Окремо слід зупинитися на ознаках, які характеризують нетрадиційні 
об’єкти інтелектуальної власності. По-перше, будь-якому нетрадиційному 
об’єкту інтелектуальної власності властивий творчий, інтелектуальний характер, 
оскільки він є результатом, так само як і звичайний об’єкт інтелектуальної 
власності, творчої діяльності особи. По-друге, він має бути виражений в 
об’єктивній формі і, нарешті, жодний із існуючих інститутів прав 
інтелектуальної власності не може забезпечити охорони відповідних прав, які 
виникають у творців цих об’єктів. Кожен із нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності також має потребу у відповідному законодавчому 
регулюванні через власні підстави, які властиві виключно цьому об’єктові.[2] 

На нашу думку, найбільш вдалою є класифікація об’єктів права 
інтелектуальної власності (не тільки за кількістю груп, а і за їх наповненням), 
проведена П.М. Цибульовим, який поділяє їх на три групи: об’єкти промислової 
власності, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності, об’єкти авторського 
права і суміжних прав. До нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності 
П.М. Цибульовим зараховано сорти рослин, породи тварин, компонування 
(топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, наукові відкриття та 
раціоналізаторські пропозиції [10, с. 56–57]. 

Варто наголосити, що законодавство України у сфері інтелектуальної 
власності, що стосується нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності, 
створювалося в умовах її незалежності, майже з чистого аркуша, тому воно не 

позбавлене окремих істотних недоліків, прогалин, суперечливих положень, деякі 
норми не узгоджені між собою тощо.  

На сьогодні охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 
регламентується Цивільним кодексом України, а на такі нетрадиційні об’єкти 
інтелектуальної власності, як сорти рослин та топографії інтегральних мікросхем 
спеціальними законами України: «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-
XII від 21.04.1993р.[3], «Про охорону прав на компонування напівпровідникових 
виробів» № 621/97-ВР від 05.11.1997р.[4]. Що ж стосується інших нетрадиційних 
об’єктів інтелектуальної власності (породи тварин, комерційні таємниці, ноу-
хау, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції), на цей час ще не прийняті 
спеціальні закони щодо їх правової охорони, хоча низка питань регулюється 
нормативними актами різної галузевої належності та різної юридичної сили [5,  
с. 91].  

Щодо проблемних аспектів українського законодавства у правовій охороні 
нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності, варто додати невідповідність 
вітчизняного законодавства міжнародним нормам. Наприклад варто врахувати 
той факт, що Міжнародна конвенція про захист нових сортів рослин була 
прийнята ще у 1961 році, законодавство України й досі не приведено у 
відповідність із зазначеною Конвенцією[6]. 

Захист прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності не є 
поширеною категорією у місцевих судах. Більше того, Верховний Суд не зробив 
жодного правового висновку у справах указаної категорії. Є тільки висновки, 
зроблені палатами в господарських та адміністративних справах, що ускладнює 
формування судової практики. Важливою проблемою також є Вищий суд з 
питань інтелектуальної власності, який створений на папері, але в реальності 
його не існує. 

З огляду на реальний стан речей, система захисту прав на нетрадиційні 
об’єкти інтелектуальної власності, що склалася в Україні, потребує детального 
перегляду та масштабного реформування. 

Щодо правової охорони та правового регулювання питання нетрадиційних 
об´єктів інтелектуальної власності варто звернути увагу на законодавство країн 
ЄС, адже проєвропейська орієнтація є невід´ємною частиною цього питання про 
що свідчить Угода про асоціацію між Україною та країнами ЄС. А саме 
розглянемо правове регулювання комерційної таємниці, бо згідно з українським 
законодавством вона є нетрадиційним об´єктом інтелектуальної власності також 
в країнах ЄС більш досконала система охорони подібних об´єктів. 

У Німеччині, Австрії та Польщі основні правові норми, що стосуються 
секретів виробництва, містяться в законодавстві про недобросовісну 
конкуренцію. Таке законодавство існує і частково застосовується до ноу-хау і в 
інших країнах (Бельгія, Болгарія, Угорщина, Данія, Іспанія, Латвія, Литва, 
Румунія, Словенія, Фінляндія, Чехія, Естонія). Тільки в Швеції прийнятий закон, 
повністю присвячений охороні секретів виробництва. У деяких державах-членах 
ЄС діють особливі правові положення, що регулюють такі об'єкти, тоді як в 
інших застосовуються загальні норми законодавства.  
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інноваційного розвитку держави, розумова та творча діяльність отримала статус 
пріоритетної стратегічної діяльності, а проблеми охорони об’єктів 
інтелектуальної власності, зокрема нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 
власності, мають першочерговий характер як для конкретно визначених держав, 
так і для світового товариства загалом.  

Важливим аспектом є той факт, що в чинному законодавстві відсутня 
визначення «нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. По-різному його 
визначають й окремі автори. 

Так, О.С. Тарасов зазначає, що «право на нетрадиційні об’єкти 
інтелектуальної власності – це правова охорона таких результатів 
інтелектуальної діяльності як сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, 
комерційна таємниця (ноу-хау)»[1].  

Є.А. Булат взагалі стверджує, що введення терміна «нетрадиційні об’єкти 
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ЄС, адже проєвропейська орієнтація є невід´ємною частиною цього питання про 
що свідчить Угода про асоціацію між Україною та країнами ЄС. А саме 
розглянемо правове регулювання комерційної таємниці, бо згідно з українським 
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Румунія, Словенія, Фінляндія, Чехія, Естонія). Тільки в Швеції прийнятий закон, 
повністю присвячений охороні секретів виробництва. У деяких державах-членах 
ЄС діють особливі правові положення, що регулюють такі об'єкти, тоді як в 
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Кримінально-правова охорона ноу-хау також існує в більшості країн. 
Німеччина, Греція і Кіпр розглядають кримінальні санкції як одні з найбільш 
надійних способів запобігання незаконним діям щодо інформації, яка 
знаходиться під охороною. Покарання за «крадіжку» секретів виробництва 
зазвичай призначається у вигляді штрафів або позбавлення волі. 

Відповідальність за розголошення конфіденційної інформації (breach of 
confidence) - основний спосіб захисту прав на секрет виробництва в країнах з 
відсутньою кримінально-правовою охороною (Великобританія, Ірландія). Для 
покарання винного необхідно довести забезпечення належної конфіденційності 
інформації, передачу інформації в умовах конфіденційності, факт незаконного 
використання або розголошення, або існування загрози таких дій, а також 
заподіяння або загрозу заподіяння збитків позивачу. 

Таким чином, провівши дане дослідження, з метою удосконалення 
ефективності правового захисту нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 
власності, слід запропонувати наступне: здійснити комплексну розробку 
національного законодавства у сфері захисту права інтелектуальної власності, до 
якого мають бути імплементовані положення міжнародних нормативно-
правових актів та європейського законодавства, зокрема, на виконання положень 
Угоди про Асоціацію з ЄС(Глава 9)[7]; розробити національну стратегію 
розвитку системи правової охорони й захисту нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності; здійснити переформування засад діяльності 
правоохоронних та судових органів, у тому числі створити конкурентні умови 
для здійснення правосуддя (реальне введення недержавного (третейського) 
судочинства, створення спеціалізованих судів, до яких відносять і Вищий суд з 
питань інтелектуальної власності, утворений згідно з Указом Президента 
України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» від 29 
вересня 2017 р.), що сприятиме посиленню дії господарсько-правового 
механізму захисту прав інтелектуальної власності взагалі[8]; здійснювати 
активний обмін інформацією з питань захисту нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності як у межах України, так і між міжнародними, 
європейськими та національними уповноваженими органами.  
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ПРАВОВА ПРИРОДА НЕРУХОМОГО МАЙНА 

           На сьогодні ринок нерухомості має суттєве значення при формуванні 
економічної системи України. Створення нормативної бази, яка б задовольняла 
інтереси суспільства була одним із проявів переоформлення планової економіки 
в ринкову. У зв’язку з цим на законодавчому рівні були закріпленні інститути 
приватної власності, нерухомого майна тощо.  
          Термін «нерухоме майно» закріплюється Цивільним кодексом України у 
статті 181, де визначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) 
належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на 2 земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. 
Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські 
судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права 
на які підлягають державній реєстрації. [1] Особливість даної статті полягає в 
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Кримінально-правова охорона ноу-хау також існує в більшості країн. 
Німеччина, Греція і Кіпр розглядають кримінальні санкції як одні з найбільш 
надійних способів запобігання незаконним діям щодо інформації, яка 
знаходиться під охороною. Покарання за «крадіжку» секретів виробництва 
зазвичай призначається у вигляді штрафів або позбавлення волі. 

Відповідальність за розголошення конфіденційної інформації (breach of 
confidence) - основний спосіб захисту прав на секрет виробництва в країнах з 
відсутньою кримінально-правовою охороною (Великобританія, Ірландія). Для 
покарання винного необхідно довести забезпечення належної конфіденційності 
інформації, передачу інформації в умовах конфіденційності, факт незаконного 
використання або розголошення, або існування загрози таких дій, а також 
заподіяння або загрозу заподіяння збитків позивачу. 

Таким чином, провівши дане дослідження, з метою удосконалення 
ефективності правового захисту нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 
власності, слід запропонувати наступне: здійснити комплексну розробку 
національного законодавства у сфері захисту права інтелектуальної власності, до 
якого мають бути імплементовані положення міжнародних нормативно-
правових актів та європейського законодавства, зокрема, на виконання положень 
Угоди про Асоціацію з ЄС(Глава 9)[7]; розробити національну стратегію 
розвитку системи правової охорони й захисту нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності; здійснити переформування засад діяльності 
правоохоронних та судових органів, у тому числі створити конкурентні умови 
для здійснення правосуддя (реальне введення недержавного (третейського) 
судочинства, створення спеціалізованих судів, до яких відносять і Вищий суд з 
питань інтелектуальної власності, утворений згідно з Указом Президента 
України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» від 29 
вересня 2017 р.), що сприятиме посиленню дії господарсько-правового 
механізму захисту прав інтелектуальної власності взагалі[8]; здійснювати 
активний обмін інформацією з питань захисту нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності як у межах України, так і між міжнародними, 
європейськими та національними уповноваженими органами.  
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ПРАВОВА ПРИРОДА НЕРУХОМОГО МАЙНА 

           На сьогодні ринок нерухомості має суттєве значення при формуванні 
економічної системи України. Створення нормативної бази, яка б задовольняла 
інтереси суспільства була одним із проявів переоформлення планової економіки 
в ринкову. У зв’язку з цим на законодавчому рівні були закріпленні інститути 
приватної власності, нерухомого майна тощо.  
          Термін «нерухоме майно» закріплюється Цивільним кодексом України у 
статті 181, де визначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) 
належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на 2 земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. 
Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські 
судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права 
на які підлягають державній реєстрації. [1] Особливість даної статті полягає в 
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одночасному використанні термінів «нерухомого майна», «нерухомості», 
«нерухомої речі».  З цього приводу в юридичній науці виникло безліч протиріч 
та різних думок. Деякі науковці вважають, що ці всі поняття варто вважати 
тотожними, про це йде мова також у ст. 181 ЦК України  адже наведені терміні 
позначені в дужках, тобто ототожнюються. Цю концепцію заперечують інші 
вчені, зокрема Виноградов та Гришаєв наголошують «на розмежуванні цих 
понять» [8, с. 9-10; 7, с. 102]. Ст. 190 ЦК України  також дозволяє зробити 
висновок, що під терміном «нерухоме майно» слід розуміти сукупність речей 
(нерухомих речей), прав та обов’язків як окремого особливого об’єкта, що 
належить певному суб’єкту цивільних правовідносин. А поняття нерухомості 
варто ототожнювати з поняттям нерухомого майна виходячи з закону України 
«Про іпотеку». Отже можна зробити висновок, що поняття нерухомого майна є 
ширшим за поняття нерухомої речі, а поняття нерухомості можна вважати 
тотожним до нерухомого майна.  
Основними ознаками нерухомих речей вважаються:  
1) природне походження; 
 2) фізична фіксованість речі у просторі та неможливість переміщення без 
знецінення або зміни призначення; 
 3) «юридичний характер» – державна реєстрація прав на нерухому річ. [3] 
             До основних видів нерухомих речей відповідно до ст. 181 ЦК України 
відносяться:  земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній 
ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх 
призначення, повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні 
об’єкти, на які розповсюджується правий режим нерухомої речі. Земельні 
ділянки визначаються і як вид нерухомого майна і як визначальна ознака 
приналежності того чи іншого майна до нерухомого. До  таких об’єктів варто 
віднести: будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва. Також 
О.Расомахіна уточнює, що, окрім цих об’єктів, перерахованих у законі, 
нерухомістю є підземні об’єкти, як-от: шахти, гаражі, торговельні центри тощо, 
що має знайти своє втілення у законодавстві.  При цьому не будь-яка будівля 
(споруда) буде визнана нерухомим майном, а лише та, яка об’єктивно має 
міцний зв’язок із землею, на якій вона розташована. [2]  
             Об’єкти, які розташовані на земельній ділянці, можна також умовно 
поділити на два види, а саме: об’єкти природної нерухомості та об’єкти, створені 
в результаті людської діяльності. [5] Об’єктами природної нерухомості є ті, що 
не виникли у процесі людської діяльності або ж не тісно з нею пов’язані до них 
належать: ліси, водні об’єкти, сади тощо.  До об’єктів людської діяльності 
відносяться будівлі, квартири, споруди, єдині майнові комплекси підприємств, 
інженерні спорди. Їх визначення, порядок набуття права власності закріплено  
законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обмежень». Цивільний кодекс України дає змогу визначити сутність багатьох 
понять об’єктів нерухомого майна створених в результаті людської діяльності та 
прав, що набуваються за ними.  Перелік речей, які прирівнюються до нерухомих, 
не є вичерпним. Законодавець може визнати нерухомими речами й інші 
предмети.  

          Нерухоме майно є об’єктом цивільно-правових відносин, специфіка змісту 
яких зумовлена якостями нерухомості. Правова категорія нерухомості, як і будь-
яка інша правова категорія об’єкта цивільних прав, складається з двох 
складових: специфічні природні властивості об’єкта; необхідність правового 
регулювання відносин з приводу даного об’єкта. О. Дзера, зазаначає що при 
віднесенні речей до категорії нерухомості законодавцем використано два 
критерії: матеріальний – ступінь зв’язку речей із землею і юридичний – умови 
визнання законом тих чи інших речей нерухомими за правовим режимом. 
Наявність одного з цих критеріїв є достатньою підставою для визнання їх 
нерухомими речами (тобто речами, прирівняними до нерухомості). Юридичний 
критерій застосовується для віднесення до категорії нерухомого майна речей, 
роль яких у цивільному обороті надзвичайно важлива, з огляду на це 
законодавець вважає за потрібне поширити на них правовий режим нерухомості 
[10, с. 222].      
            Відомо, що класифікація повинна фіксувати закономірні особливості 
різних груп та зв'язки між ними, що дає можливість однозначно визначити їх 
місце в системі. [6].      
           На думку В. Іваницького,[9] класифікувати нерухоме майно слід за 
матеріально-речовими ознаками та метою використання. Павлов К. 
проаналізував класифікацію нерухомого майна за такими рівнями: І рівень – 
природна та штучна нерухомість; ІІ рівень – житлові, нежитлові будівлі та 
будівлі, що призначені для знесення; ІІІ рівня – за місцем знаходження 
(прийнятне, неприйнятне, невдале), за технічним станом (відмінний, добрий, 
задовільний, незадовільний) [4, с.391] З-поміж різноманітних класифікацій 
найбільш доцільною вважаємо класифікацію Павлова, яка вміщую в собі 
різноманітні види нерухомого майна за різноманітними критеріями. Такими 
критеріями є і форма власності, і галузева приналежність, і ступінь готовності до 
експлуатації та інші. Сучасна класифікація нерухомості повинна враховувати, 
що нерухомість, її складові – земельні ділянки та поліпшення перебувають у 
приватній, державній та комунальній власності, потребує врахування майнових 
прав та обмежень. 
      Отже, усе нерухоме майно за особливостями своєї природи можна поділити 
на групи: об’єкти природного походження (земельні ділянки, водні об’єкти, 
ділянки з надрами); об’єкти, розташовані на земельній ділянці, які пов’язані із 
нею особливостями фізичного та функціонального призначення (будівлі, 
споруди, їх частини).  Дуже важливим є аналіз критеріїв віднесення того чи 
іншого майна до нерухомого для подальшого визначення підстав набуття права 
власності за ним. Специфіка нерухомого майна визначається насамперед 
невичерпністю його переліку у законах України та нормативно-правових актах, 
тому необхідно приділити увагу сутності правової природи нерухомого майна. 
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віднести: будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва. Також 
О.Расомахіна уточнює, що, окрім цих об’єктів, перерахованих у законі, 
нерухомістю є підземні об’єкти, як-от: шахти, гаражі, торговельні центри тощо, 
що має знайти своє втілення у законодавстві.  При цьому не будь-яка будівля 
(споруда) буде визнана нерухомим майном, а лише та, яка об’єктивно має 
міцний зв’язок із землею, на якій вона розташована. [2]  
             Об’єкти, які розташовані на земельній ділянці, можна також умовно 
поділити на два види, а саме: об’єкти природної нерухомості та об’єкти, створені 
в результаті людської діяльності. [5] Об’єктами природної нерухомості є ті, що 
не виникли у процесі людської діяльності або ж не тісно з нею пов’язані до них 
належать: ліси, водні об’єкти, сади тощо.  До об’єктів людської діяльності 
відносяться будівлі, квартири, споруди, єдині майнові комплекси підприємств, 
інженерні спорди. Їх визначення, порядок набуття права власності закріплено  
законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обмежень». Цивільний кодекс України дає змогу визначити сутність багатьох 
понять об’єктів нерухомого майна створених в результаті людської діяльності та 
прав, що набуваються за ними.  Перелік речей, які прирівнюються до нерухомих, 
не є вичерпним. Законодавець може визнати нерухомими речами й інші 
предмети.  

          Нерухоме майно є об’єктом цивільно-правових відносин, специфіка змісту 
яких зумовлена якостями нерухомості. Правова категорія нерухомості, як і будь-
яка інша правова категорія об’єкта цивільних прав, складається з двох 
складових: специфічні природні властивості об’єкта; необхідність правового 
регулювання відносин з приводу даного об’єкта. О. Дзера, зазаначає що при 
віднесенні речей до категорії нерухомості законодавцем використано два 
критерії: матеріальний – ступінь зв’язку речей із землею і юридичний – умови 
визнання законом тих чи інших речей нерухомими за правовим режимом. 
Наявність одного з цих критеріїв є достатньою підставою для визнання їх 
нерухомими речами (тобто речами, прирівняними до нерухомості). Юридичний 
критерій застосовується для віднесення до категорії нерухомого майна речей, 
роль яких у цивільному обороті надзвичайно важлива, з огляду на це 
законодавець вважає за потрібне поширити на них правовий режим нерухомості 
[10, с. 222].      
            Відомо, що класифікація повинна фіксувати закономірні особливості 
різних груп та зв'язки між ними, що дає можливість однозначно визначити їх 
місце в системі. [6].      
           На думку В. Іваницького,[9] класифікувати нерухоме майно слід за 
матеріально-речовими ознаками та метою використання. Павлов К. 
проаналізував класифікацію нерухомого майна за такими рівнями: І рівень – 
природна та штучна нерухомість; ІІ рівень – житлові, нежитлові будівлі та 
будівлі, що призначені для знесення; ІІІ рівня – за місцем знаходження 
(прийнятне, неприйнятне, невдале), за технічним станом (відмінний, добрий, 
задовільний, незадовільний) [4, с.391] З-поміж різноманітних класифікацій 
найбільш доцільною вважаємо класифікацію Павлова, яка вміщую в собі 
різноманітні види нерухомого майна за різноманітними критеріями. Такими 
критеріями є і форма власності, і галузева приналежність, і ступінь готовності до 
експлуатації та інші. Сучасна класифікація нерухомості повинна враховувати, 
що нерухомість, її складові – земельні ділянки та поліпшення перебувають у 
приватній, державній та комунальній власності, потребує врахування майнових 
прав та обмежень. 
      Отже, усе нерухоме майно за особливостями своєї природи можна поділити 
на групи: об’єкти природного походження (земельні ділянки, водні об’єкти, 
ділянки з надрами); об’єкти, розташовані на земельній ділянці, які пов’язані із 
нею особливостями фізичного та функціонального призначення (будівлі, 
споруди, їх частини).  Дуже важливим є аналіз критеріїв віднесення того чи 
іншого майна до нерухомого для подальшого визначення підстав набуття права 
власності за ним. Специфіка нерухомого майна визначається насамперед 
невичерпністю його переліку у законах України та нормативно-правових актах, 
тому необхідно приділити увагу сутності правової природи нерухомого майна. 
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ПРОГАЛИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ТА СПОСОБИ  

ЇХ ПОДОЛАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ 
 

Всі люди бажають отримати в межах правого поля максимально повний 
захист своїх інтересів та прав, інтересів соціальних груп, що завжди були 
рушійною силою нормотворчості. Одним із напрямів реалізації прагнення 

українського суспільства до побудови правової держави в умовах євроінтеграції 
є подолання прогалин, які є різновидом дефектів правового забезпечення 
правопорядку. Стосовно до цивільно-правового регулювання наявність 
прогалин, тобто відсутність правової норми, яка підлягає  безпосередньому 
застосуванню до суспільних відносин, що фактично склалися між суб'єктами 
цивільного права і відповідають ознакам цивільно-правових відносин, на мою 
думку, більшою мірою обумовлено еволюційними змінами суспільних відносин, 
ніж прорахунками законодавця. Жоден закон не в силах повноцінно відповісти 
на всі ті питання, які породжує реальне життя. 

М. В. Кравчук пише, що аналогія закону – це рішення конкретної 
юридичної справи (за наявності прогалин у законодавстві) на основі правової 
норми, розрахованої не на дані, а на подібні відносини [3;с.167]. 

Аналогія закону, як спосіб подолання прогалин у правовому регулюванні, 
відповідно до норм ст.8 ЦКУ застосовується в тих випадках[1], коли, по-перше, є 
суспільні відносини ,що за своїми ознаками підпадають під поняття предмета 
цивільно-правового регулювання, тобто, по своїй суті, є цивільно-правовим, по-
друге, відсутні норми цивільного права, що пропонують певну модель поведінки 
суб'єктів економічної діяльності в складних фактичних обставинах або що не 
суперечать нормам цивільного права , по-третє, існують закріплені в 
нормативних правових актах системи цивільного законодавства норми-приписи, 
які викликають подібні суспільні відносини. 

О.О. Красавчіков писав, що застосування закону аналогічно допустиме за 
наявності щонайменше чотирьох умов: по-перше, необхідно, щоб відношення, з 
якого виник цивільно-правовий спір, не було б врегульоване спеціальними 
нормами цивільного права, що регламентують цей вид соціальних зв’язків; по-
друге, необхідно, щоб вирішення цього спору було неможливе лише на підставі 
загальних положень і норм, наявних у нашому цивільному законодавстві 
(зокрема, норм, що знаходяться в ст. ст. 1-93, 158-236 ЦК); по-третє, 
передбачається наявність закону (що регулює схожі відносини), який може бути 
застосований аналогічно; по-четверте, треба, щоб відношення, з якого виник між 
сторонами спір, було б майновим або іншим, але так чи інакше за своїм 
характером і змістом має належати до відносин, які можуть регулюватися 
нормами цивільного права[6,с. 72−73]. 

На мою думку, у процесі прийняття рішення щодо спору про право  на 
підставі застосування аналогії закону необхідно встановити наступні обставини: 

- визначити відповідність спірного суспільних відносин ознаками 
цивільно-правових відносин;  

- виключити наявність у системі нормативно-правових актів цивільного 
законодавства правових норм, які опосередковують спірне суспільні відносини; 

- виключити наявність угоди, що діє між сторонами спірних правовідносин 
і спрямованого на встановлення їх прав і обов'язків у відношенні один до одного; 

- виявити відсутність звичаю ділового обороту, що застосовується до 
спірних правовідносин (за умови, що звичай ділового обороту як модель 
поведінки, санкціонована правовими нормами, визнається джерелом цивільного 
права в Україні); 
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- виявити закріплені в нормативних правових актах системи цивільного 
законодавства правові норми, що опосередковують інші суспільні відносини, які 
виникають під час виробництва, обміну і споживання матеріальних благ, схоже 
зі спірним ставленням в істотних ознаках; - встановити, що застосування 
підібраних норм-приписів до учасників спірного відношення не суперечить його 
суті. 

Закріплення можливості використання аналогії закону є в ч.8 ст.8 ЦПКУ, 
де описана можливість суду вирішувати справи виходячи з аналогії [2]. 
Закріплення даного положення виглядає вірним, адже найчастіше спори щодо 
цивільного права, що не врегульовані нормами матеріального права знаходять 
свій розвиток в процесуальних цивільних правовідносинах, наприклад, при 
вирішенні спорів щодо цивільного права в суді. І саме суд в такому випадку буде 
застосовувати спосіб аналогії для врегулювання спірного правовідношення[4]. 

Цікавим прикладом застосування аналогії закону може бути ухвала 
Феодосійського міського суду АРК від 03.12.2013 року [5]. 

Отже, на підставі викладеного вище можна зробити висновок, що нині 
способами переборення прогалин є усунення і подолання [7,c. 428].  Усунення 
відбувається через нормотворчу діяльність законодавчих органів шляхом 
внесення змін і доповнень до законодавства, видання нових, досконаліших 
юридичних актів. Подолання здійснюється в процесі правозастосовної діяльності 
за допомогою аналогії (від грецьк. analogia – відповідність, схожість). Під 
аналогією закону розуміємо вирішення справи чи окремого юридичного питання 
на основі закону, який регулює подібні відносини.  Варто зазначити, що 
основними способами подолання прогалин у законодавстві в процедурі 
правозастосовної діяльності є аналогія закону та аналогія права. Механізм 
субсидіарного застосування норм цивільного законодавства виступає як 
способом подолання прогалин, так правовим засобом економії нормативного 
матеріалу. Зазначені способи подолання прогалин належать до додаткових 
процедур, бо повного подолання прогалин не відбувається. 
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ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
 «ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ» 

Ділова репутація як явище, привертає значну увагу багатьох правників та 
науковців. Все тому, що відсутній єдиний підхід до визначення поняття «ділова 
репутація», що у свою чергу, залежить від мети дослідження, дисципліни, 
завдань які ставить перед собою дослідник. Ділова репутація є предметом 
дослідження багатьох дисциплін: права, економіки, маркетингу, бізнесу, 
бухгалтерського обліку, політології, соціології. Велике значення має правовий 
механізм захисту ділової репутації юридичної особи, який ніяк не врегульований 
національним законодавством. Розглянемо поняття «ділова репутація» в 
юриспруденції, з’ясувавши значення терміну «репутація». 

Слово «репутація» (reputatio) в перекладі з латинської мови означає 
«обмірковування», «роздуми», «розрахунок» [2, с. 56]. Репутація – це загальна 
думка про кого, що-небудь [2, с. 1216]. В. Д. Костюк вважає , що під репутацією 
необхідно розуміти сформовану думку про особу, що ґрунтується на оцінці її 
суспільно вагомих якостей; превалююча в певному суспільному середовищі 
думка про окрему особу або про групу осіб; загальна думка про якості, 
достоїнства й недоліки кого-небудь, чого-небудь; зображення ділових якостей 
особи в суспільній свідомості, що супроводжується позитивною оцінкою 
суспільства; сформована навколишня думка про моральний вигляд тієї або іншої 
людини (колективу), що ґрунтується на її попередній поведінці (попередній 
діяльності) [4, с. 315]. 

Ділова репутація – це окремий випадок репутації і є сформованою думкою 
про якості (гідність і недоліки колективу, організації, підприємства, установи, 
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конкретної фізичної особи у сфері ділового обігу, у тому числі підприємництва) 
[7, с. 18] На думку Л. О. Красавчикової ділова репутація – це певна суспільна 
думка, яка склалася про професійну, виробничу, торгову, комерційну, 
посередницьку та будь-яку іншу, в тому числі й підприємницьку, діяльність 
юридичної особи [5, с. 2]. Попри те, що поняття «ділова репутація» увійшло в 
науку порівняно нещодавно, низку термінів, які тлумачилися як репутація, 
виділяли ще римські юристи. До них належали: existimatio – репутація, добре 
ім’я громадянина; turpitude – погана репутація; infamis – той, який має погану 
славу. Таким чином, ще римські юристи розрізняли позитивну і негативну 
репутацію.[1, с. 93] 

Зміст поняття ділова репутація являє собою знання будь – якого 
підприємства, організації чи установи. Це інтелектуальний капітал підприємства. 
Він  виник у першій половині  ХХ століття в американській економіці. 
Інтелектуальний капітал – це людські  і нематеріальні активи. Людські активи – 
це знання  та виробничий досвід конкретних людей. Нематеріальні активи 
включають патенти, бази даних, програмне забезпечення, товарні знаки, які 
продуктивно використовуються з метою максимізації прибутку та інших 
економічних і технічних результатів. [6, с. 156]. Ділова репутація є найціннішим 
нематеріальним активом юридичної особи, через те що , сама по собі, належить 
до «капіталу відносин», і слугує для покращення ділових відносин клієнта і 
підприємства, продавати продукт чи послуги за вищу ціну, залучати найбільш 
вигідні інвестиції, є оцінкою показників і потенціалу.  

Із зазначеної теми можна спостерігати зміну ставлення до поняття у 
зв’язку з історичними подіями. Вона формується, з одного боку, завдяки 
інформації, яка надається юридичною особою за допомогою таких інструментів 
суспільного впливу, як реклама, різноманітні акції, PR-технології, а з іншого 
боку, – за допомогою характеристик, наданих іншими суб’єктами права – 
незалежними рейтинговими й аналітичними компаніями, засобами масової 
інформації та споживачами.[8, с. 133] 
              Ділова репутація юридичної особи - важливий фактор для її розвитку.  
Перед будь-якою новою угодою юристи перевіряють майбутніх контрагентів 
компанії, в тому числі з'ясовують, наскільки сумлінно контрагенти ведуть 
справи.  Необачно укладати договір з організацією, яка не виконує зобов'язань.  
Тому компанії важливо мати про себе позитивні відгуки про свою сферу 
діяльності. 
            Недобросовісні дії конкурентів чи інших осіб можуть нашкодити 
репутації компанії.  Наприклад, якщо про неї почнуть поширювати наклеп.  Але 
для захисту ділової репутації юридичної особи існує не так багато можливостей. 
            Відповідно до статей 94, 277 ЦК фізична чи юридична особа, особисті 
немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної 
інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.При 
цьому суди повинні враховувати такі відмінності: а) при спростуванні поширена 
інформація визнається недостовірною, а при реалізації права на відповідь – 
особа має право на висвітлення власної точки зору щодо поширеної інформації 
та обставин порушення особистого немайнового права без визнання її 

недостовірною; б) спростовує недостовірну інформацію особа, яка її поширила, а 
відповідь дає особа, стосовно якої поширено інформацію [9]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, зазначу, що ділова репутація є 
нематеріальним активом підприємства, що здатний приносити додатковий 
прибуток, забезпечивши конкурентні переваги на ринку. Тому для успішного 
розвитку підприємства необхідним є формування позитивної ділової репутації. 
Доволі складно визначити поняття ділової репутації юридичної особи, бо дана 
категорія має бути законодавчо закріплена , наразі можемо спиратися тільки на 
тлумачення окремих науковців, які займалися дослідженням даного питання у 
різних дисциплінах.  
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ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Принцип свободи договору, як і принцип юридичної рівності, вільного 
волевиявлення, майнової самостійності учасників цивільних відносин, 
неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини та 
інші є одним з основних начал цивільного законодавства. Описуючи значимість 
вказаного принципу, видатний дореволюційний цивіліст Г.Ф. Шершеневич 
писав, що свобода договору, поряд з правом приватної власності, є однією з 
головних засад правового порядку [8, c. 445].  Не втрачає актуальності тематика 
свободи договору і в наш час, що обумовлено надзвичайною важливістю даного 
принципу для ефективного функціонування ринкового механізму, розбудови 
громадянського суспільства та збереження курсу на подальшу європейську 
інтеграцію на теренах України. До того ж принцип свободи договору хоч  і став 
приводом для багатьох наукових досліджень, у тому числі монографічних, але на 
сьогодні велика кількість важливих теоретичних і практичних питань у цій сфері 
залишаються дискусійними і не отримали однозначного завершеного вирішення. 
Зокрема, вітчизняні вчені-цивілісти досі дискутують з приводу сутності та 
доцільності принципу свободи договору. Крім того, аналіз чинного цивільного 
законодавство вказує на наявність  норм, які обмежують договірну свободу у 
різних її проявах. З огляду на вказане, принцип свободи договору залишається 
об’єктом пильної уваги дослідників. 

Статті 3, 6, 627 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
закріплюють принцип свободи договору як один із загальних принципів 
цивільного законодавства [7]. Указаний принцип виражається в таких основних 
положеннях. По-перше, учасники цивільних правовідносин самостійно 
визначають укладати їм договір чи ні, та з ким з партнерів вступати в договірні 
правовідносини, тобто вибір контрагента договору й вирішення питання про 
встановлення договірних відносин, за ЦК України, вирішується самими 
сторонами договору [4, с. 101]. По-друге, сторони вправі самостійно обирати вид 
договору, який регулюватиме їх взаємні відносини. Крім того, ч. 1 ст. 6 ЦК 
України передбачає можливість укладати договір, який не передбачений актами 
цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного 
законодавства [7]. По-третє, сторони самостійно визначають умови (зміст) 
договору. Відповідно до ч. 1 ст. 628 зміст договору становлять умови (пункти), 
визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими 
відповідно до актів цивільного законодавства [7]. По-четверте, відповідно до ст. 
651 ЦК України у період дії договору сторонам надається право повністю або 
частково змінити зобов’язання, що передбачені ним, а також припинити дію 
договору, якщо інше не передбачене законом або самим договором [7]. Значення 
вище викладених проявів свободи договору полягає у реалізації майнової 

самостійності та економічної незалежності учасників обороту повною мірою, які 
в свою чергу є необхідними елементами ринкової економіки. 

Позиція законодавця щодо принципу свободи договору сьогодні чітко 
визначена, адже зі змісту ст. 3 ЦК України випливає, що він не просто 
закріплений у ЦК України, але й визнаний однією з засад цивільного 
законодавства. Разом з тим, вказаний принцип не завжди отримує позитивну 
оцінку серед теоретиків [1, с. 119]. Так, аналіз наукової літератури дозволяє 
дійти висновку про формування двох протилежних точок зору стосовно його 
доцільності .  

Так, одні науковці є прибічниками позиції законодавця і вважають, що 
закріплення в новому ЦК України принципу свободи договору наразі стало 
важливим фактором і вагомою запорукою лібералізації суспільного життя, 
виведення цивільного обороту з-під жорстокого контролю публічної влади і 
забезпечення його регулювання засобами приватного права. Воно є свідченням 
подальшої демократизації правової системи України, відходу від тотального 
опублікування всіх суспільних відносин, визнання пріоритету приватно-правого 
інтересу над публічно-правовим [2, c. 5]. 

 Інші  наголошують на тому, що ч. 3 ст. 6 ЦК України ігнорує постулат 
про те, що положення актів цивільного законодавства, починаючи від 
Конституції України та закінчуючи підзаконними актами, є природно 
обов’язковими, і припускає пошук елемента обов’язковості в змісті всіх норм 
цивільного права, що позбавлено практичного обґрунтування і не пристосовано 
до практичної реалізації. Вони вважають, що приватноправові ідеї сучасних 
реформаторів ставлять під загрозу існуючий правопорядок  [5, c. 80-82]. 

На нашу думку, принцип свободи договору слід розцінювати виключно 
як позитивне явище, адже він є втіленням диспозитивних основ цивільного права 
та визнається основоположним для розвитку майнового обороту. Не даремно в 
багатьох зарубіжних країнах цей принцип розглядається як одне з основних прав 
людини, поряд з правом на життя. Але поряд з цим потрібно зазначити, що 
принцип свободи договору, який втілений сьогодні в Україні, має певні 
обмеження. 

Все більше правників наголошують на необхідності посилення ролі 
держави та здійснення контролю  в договірних відносинах. Наразі існує потреба 
в забезпечення балансу інтересів всіх учасників цивільного обігу, захисту 
інтересів держави і суспільства. Так, проаналізувавши ознаки договору 
приєднання ст. 634 ЦК України, можна помітити, що його умови певним чином 
обмежують  принцип свободи договору [7].  Ці обмеження відображаються на 
стороні-споживача, адже слабка сторона позбавляється можливості вибору 
контрагента і визначенні умов договору. Деякі вчені вважають, що  договором 
приєднання не порушується принцип свободи договору, так як на розсуд 
сторони, яка приєдналася залишається прийнятним рішення: укладати договір чи 
ні. Безумовно, споживач сам обирає вступати в договір приєднання чи ні, але він, 
відповідно до ч. 1 ст. 634 ЦК України, не може ніяким чином вплинути на умови 
договору. Принцип свободи договору, на наш погляд, обмежується в таких 
випадках, коли особа позбавляється можливості обрати контрагента, оскільки це 
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ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Принцип свободи договору, як і принцип юридичної рівності, вільного 
волевиявлення, майнової самостійності учасників цивільних відносин, 
неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини та 
інші є одним з основних начал цивільного законодавства. Описуючи значимість 
вказаного принципу, видатний дореволюційний цивіліст Г.Ф. Шершеневич 
писав, що свобода договору, поряд з правом приватної власності, є однією з 
головних засад правового порядку [8, c. 445].  Не втрачає актуальності тематика 
свободи договору і в наш час, що обумовлено надзвичайною важливістю даного 
принципу для ефективного функціонування ринкового механізму, розбудови 
громадянського суспільства та збереження курсу на подальшу європейську 
інтеграцію на теренах України. До того ж принцип свободи договору хоч  і став 
приводом для багатьох наукових досліджень, у тому числі монографічних, але на 
сьогодні велика кількість важливих теоретичних і практичних питань у цій сфері 
залишаються дискусійними і не отримали однозначного завершеного вирішення. 
Зокрема, вітчизняні вчені-цивілісти досі дискутують з приводу сутності та 
доцільності принципу свободи договору. Крім того, аналіз чинного цивільного 
законодавство вказує на наявність  норм, які обмежують договірну свободу у 
різних її проявах. З огляду на вказане, принцип свободи договору залишається 
об’єктом пильної уваги дослідників. 

Статті 3, 6, 627 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
закріплюють принцип свободи договору як один із загальних принципів 
цивільного законодавства [7]. Указаний принцип виражається в таких основних 
положеннях. По-перше, учасники цивільних правовідносин самостійно 
визначають укладати їм договір чи ні, та з ким з партнерів вступати в договірні 
правовідносини, тобто вибір контрагента договору й вирішення питання про 
встановлення договірних відносин, за ЦК України, вирішується самими 
сторонами договору [4, с. 101]. По-друге, сторони вправі самостійно обирати вид 
договору, який регулюватиме їх взаємні відносини. Крім того, ч. 1 ст. 6 ЦК 
України передбачає можливість укладати договір, який не передбачений актами 
цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного 
законодавства [7]. По-третє, сторони самостійно визначають умови (зміст) 
договору. Відповідно до ч. 1 ст. 628 зміст договору становлять умови (пункти), 
визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими 
відповідно до актів цивільного законодавства [7]. По-четверте, відповідно до ст. 
651 ЦК України у період дії договору сторонам надається право повністю або 
частково змінити зобов’язання, що передбачені ним, а також припинити дію 
договору, якщо інше не передбачене законом або самим договором [7]. Значення 
вище викладених проявів свободи договору полягає у реалізації майнової 

самостійності та економічної незалежності учасників обороту повною мірою, які 
в свою чергу є необхідними елементами ринкової економіки. 

Позиція законодавця щодо принципу свободи договору сьогодні чітко 
визначена, адже зі змісту ст. 3 ЦК України випливає, що він не просто 
закріплений у ЦК України, але й визнаний однією з засад цивільного 
законодавства. Разом з тим, вказаний принцип не завжди отримує позитивну 
оцінку серед теоретиків [1, с. 119]. Так, аналіз наукової літератури дозволяє 
дійти висновку про формування двох протилежних точок зору стосовно його 
доцільності .  

Так, одні науковці є прибічниками позиції законодавця і вважають, що 
закріплення в новому ЦК України принципу свободи договору наразі стало 
важливим фактором і вагомою запорукою лібералізації суспільного життя, 
виведення цивільного обороту з-під жорстокого контролю публічної влади і 
забезпечення його регулювання засобами приватного права. Воно є свідченням 
подальшої демократизації правової системи України, відходу від тотального 
опублікування всіх суспільних відносин, визнання пріоритету приватно-правого 
інтересу над публічно-правовим [2, c. 5]. 

 Інші  наголошують на тому, що ч. 3 ст. 6 ЦК України ігнорує постулат 
про те, що положення актів цивільного законодавства, починаючи від 
Конституції України та закінчуючи підзаконними актами, є природно 
обов’язковими, і припускає пошук елемента обов’язковості в змісті всіх норм 
цивільного права, що позбавлено практичного обґрунтування і не пристосовано 
до практичної реалізації. Вони вважають, що приватноправові ідеї сучасних 
реформаторів ставлять під загрозу існуючий правопорядок  [5, c. 80-82]. 

На нашу думку, принцип свободи договору слід розцінювати виключно 
як позитивне явище, адже він є втіленням диспозитивних основ цивільного права 
та визнається основоположним для розвитку майнового обороту. Не даремно в 
багатьох зарубіжних країнах цей принцип розглядається як одне з основних прав 
людини, поряд з правом на життя. Але поряд з цим потрібно зазначити, що 
принцип свободи договору, який втілений сьогодні в Україні, має певні 
обмеження. 

Все більше правників наголошують на необхідності посилення ролі 
держави та здійснення контролю  в договірних відносинах. Наразі існує потреба 
в забезпечення балансу інтересів всіх учасників цивільного обігу, захисту 
інтересів держави і суспільства. Так, проаналізувавши ознаки договору 
приєднання ст. 634 ЦК України, можна помітити, що його умови певним чином 
обмежують  принцип свободи договору [7].  Ці обмеження відображаються на 
стороні-споживача, адже слабка сторона позбавляється можливості вибору 
контрагента і визначенні умов договору. Деякі вчені вважають, що  договором 
приєднання не порушується принцип свободи договору, так як на розсуд 
сторони, яка приєдналася залишається прийнятним рішення: укладати договір чи 
ні. Безумовно, споживач сам обирає вступати в договір приєднання чи ні, але він, 
відповідно до ч. 1 ст. 634 ЦК України, не може ніяким чином вплинути на умови 
договору. Принцип свободи договору, на наш погляд, обмежується в таких 
випадках, коли особа позбавляється можливості обрати контрагента, оскільки це 
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може бути організація – монополіст або єдиний суб’єкт договірних відносин, 
який надає товари, роботу чи послуги в конкретній місцевості. Тоді виникає 
обмеження договірної свободи сторони-споживача щодо можливості вибору 
контрагента та об’єкта, з приводу якого передбачається укладення договору, або 
вступаючи в договірний зв’язок виступає слабкою стороною в порівнянні з 
монополістом [6, с. 154]. 

Також, відомі випадки, коли монополісти, розуміючи безвихідне 
положення споживача та свою необмежену волю, нав’язують контрагенту 
додаткові невигідні та зовсім не потрібні умови договору. Вирішення цих 
проблем ми вбачаємо у забезпеченні з боку держави виконання сторонами 
принципу свободи договору, шляхом створення публічно-правових механізмів, 
які будуть забезпечувати дієвість цього принципу. Поряд з цим, необхідно 
перейти від моделі планово-економічних зв’язків, що не надає договорам 
головної ролі у відносинах між суб’єктами, до моделі вільного вступу суб’єктів у 
договірні правовідносини. Це необхідно задля запобігання процесів 
монополізації та контролю природних монополістів. Також, існує потреба у 
запровадженні законодавчих заходів охорони та захисту слабшої сторони. 
Встановлення імперативних норм має на меті захист більш слабкої сторони. 

Підсумовуючи вищевказане можна прийти до висновку, що принцип 
свободи договору є одним із загальних засад цивільного законодавства, який 
гарантує сторонам свободу в укладенні договору, виборі контрагента та 
визначенні умов договору. А також є необхідною умовою для ефективного  
розвитку вітчизняної ринкової економіки. Але поряд з цим, сьогодні існує стійка 
проблема - необхідність посилення державного контролю за дотриманням 
принципу свободи договору з метою забезпечення рівності всіх власників та 
створення простору, в якому можливо вільно висловлювати свою волю і 
вступати в стосунки з іншими.  Задля реалізації балансу інтересів всіх учасників 
цивільних відносин державі необхідно вдосконалювати ЦК України та 
антимонопольну політику. В свою чергу сторони цивільно-правових  відносин 
повинні використовувати своє суб’єктивне право таким чином, щоб не 
порушувати права і свободи інших осіб, діяти сумлінно та не зловживати 
принципом свободи договору. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРОНУВАННЯ ДЕРЕВ  

У МЕЖАХ МІСТА 
Тривалість життя деревних рослин у техногенних умовах суттєво 

скорочується, тому проблема збереження насаджень у містах України на 
сьогоднішній день виходить на перший план. З цією метою часто здійснюють 
кронування дерев – обрізку зламаних, засихаючих гілок з метою омолодження 
дерев, що покращує не тільки внутрішній стан дерева, але і естетичний вигляд. 

Відповідно до п.п. 9.1.11 Правил утримання зелених насаджень в 
населених пунктах України [1],  під час догляду за деревами застосовують три 
види обрізання: формувальне, санітарне й омолоджувальне. Санітарне 
обрізання крони виконують, щоб позбутися старих, хворих, сухих і 
пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих всередину крони або зближених 
одна з одною. Потрібно зазначити, що на вулицях і площах населених пунктів у 
процесі обстеження зелених насаджень виявляють і потенційно аварійні 
гілки. Це скелетні гілки, які мають видимі ознаки враження шкідниками та 
хворобами. Їх необхідно видаляти, адже вони несуть загрозу. 

Важливо зазначити, що саме комунальники зобов’язані стежити за станом 
дерев, проводити всі необхідні процедури, адже дерева на «комунальній» 
території знаходяться на балансі департаменту ЖКГ. Рішення щодо необхідності 
обрізки приймає спеціальна комісія міськради.  

До того ж є нерідкі випадки, коли жителі протестують проти топінга і не 
дають обрізати дерева, вважаючи, що неправильна робота з кронування може 
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може бути організація – монополіст або єдиний суб’єкт договірних відносин, 
який надає товари, роботу чи послуги в конкретній місцевості. Тоді виникає 
обмеження договірної свободи сторони-споживача щодо можливості вибору 
контрагента та об’єкта, з приводу якого передбачається укладення договору, або 
вступаючи в договірний зв’язок виступає слабкою стороною в порівнянні з 
монополістом [6, с. 154]. 

Також, відомі випадки, коли монополісти, розуміючи безвихідне 
положення споживача та свою необмежену волю, нав’язують контрагенту 
додаткові невигідні та зовсім не потрібні умови договору. Вирішення цих 
проблем ми вбачаємо у забезпеченні з боку держави виконання сторонами 
принципу свободи договору, шляхом створення публічно-правових механізмів, 
які будуть забезпечувати дієвість цього принципу. Поряд з цим, необхідно 
перейти від моделі планово-економічних зв’язків, що не надає договорам 
головної ролі у відносинах між суб’єктами, до моделі вільного вступу суб’єктів у 
договірні правовідносини. Це необхідно задля запобігання процесів 
монополізації та контролю природних монополістів. Також, існує потреба у 
запровадженні законодавчих заходів охорони та захисту слабшої сторони. 
Встановлення імперативних норм має на меті захист більш слабкої сторони. 

Підсумовуючи вищевказане можна прийти до висновку, що принцип 
свободи договору є одним із загальних засад цивільного законодавства, який 
гарантує сторонам свободу в укладенні договору, виборі контрагента та 
визначенні умов договору. А також є необхідною умовою для ефективного  
розвитку вітчизняної ринкової економіки. Але поряд з цим, сьогодні існує стійка 
проблема - необхідність посилення державного контролю за дотриманням 
принципу свободи договору з метою забезпечення рівності всіх власників та 
створення простору, в якому можливо вільно висловлювати свою волю і 
вступати в стосунки з іншими.  Задля реалізації балансу інтересів всіх учасників 
цивільних відносин державі необхідно вдосконалювати ЦК України та 
антимонопольну політику. В свою чергу сторони цивільно-правових  відносин 
повинні використовувати своє суб’єктивне право таким чином, щоб не 
порушувати права і свободи інших осіб, діяти сумлінно та не зловживати 
принципом свободи договору. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРОНУВАННЯ ДЕРЕВ  

У МЕЖАХ МІСТА 
Тривалість життя деревних рослин у техногенних умовах суттєво 

скорочується, тому проблема збереження насаджень у містах України на 
сьогоднішній день виходить на перший план. З цією метою часто здійснюють 
кронування дерев – обрізку зламаних, засихаючих гілок з метою омолодження 
дерев, що покращує не тільки внутрішній стан дерева, але і естетичний вигляд. 

Відповідно до п.п. 9.1.11 Правил утримання зелених насаджень в 
населених пунктах України [1],  під час догляду за деревами застосовують три 
види обрізання: формувальне, санітарне й омолоджувальне. Санітарне 
обрізання крони виконують, щоб позбутися старих, хворих, сухих і 
пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих всередину крони або зближених 
одна з одною. Потрібно зазначити, що на вулицях і площах населених пунктів у 
процесі обстеження зелених насаджень виявляють і потенційно аварійні 
гілки. Це скелетні гілки, які мають видимі ознаки враження шкідниками та 
хворобами. Їх необхідно видаляти, адже вони несуть загрозу. 

Важливо зазначити, що саме комунальники зобов’язані стежити за станом 
дерев, проводити всі необхідні процедури, адже дерева на «комунальній» 
території знаходяться на балансі департаменту ЖКГ. Рішення щодо необхідності 
обрізки приймає спеціальна комісія міськради.  

До того ж є нерідкі випадки, коли жителі протестують проти топінга і не 
дають обрізати дерева, вважаючи, що неправильна робота з кронування може 
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привести до загибелі насадження, адже після такого кронування від дерев 
залишаються самі стовпи. Такі дії призводить не лише до того, що насадження 
мають неестетичний вигляд, а й втрачають ще й практичну та екологічну 
функції. 

На мою думку, громадським організаціям або мешканцям, потрібно подати 
запит до комунального підприємства або міськради, а також до правоохоронних 
органів з  проханням перевірити правомірність кронування дерев і які об’єми 
гілок насправді були отримані від кронування. 

Я не кажу, що не треба обрізати дерева взагалі. Це треба робити, але 
правильно, особливо з аварійними деревами. Тому що відсутність належного 
догляду за деревами, тягне за собою несприятливі наслідки, вони стають 
загрозою життю людини, припаркованим автомобілям і поруч розташованим 
будинкам. І тут постають питання: якщо старе дерево впаде, хто має нести 
відповідальність? Якщо настала шкода вже не майну, а здоров’ю осіб, що 
підлягає відшкодуванню і ким? 

Як випливає з ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана 
неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим 
правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної 
або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.  

Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного 
житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться 
балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, 
організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на 
утримування та благоустрій прибудинкової території. У випадку відсутності 
вповноваженого у встановленому законом порядку балансоутримувача, 
відповідальними за утримання зелених насаджень і належний догляд за ними є 
місцеві органи самоврядування. 

Відповідно до  п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону «Про благоустрій населених пунктів» 
громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право звертатись до 
суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю 
громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів 
благоустрою.  

Аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що обрізання крон – 
один із найважливіших заходів догляду за деревами. Під час негоди дерева 
можуть пошкодити автомобілі чи інше майно, розбити дахи, травмувати або й 
убити людину. Щоб цього не сталося, потрібно обрізати сухі та аварійні гілки. 
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ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ 
НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА  

 
Право власності є невід’ємним елементом системи суспільних відносин, з 

яким закон пов’язує його виникнення на конкретне майно у певних осіб. 
Наявність певних юридичних фактів є основоположною складовою як і будь- 
якого іншого суб’єктивного права й виступає як спосіб його набуття. Умови 
виникнення регулюються нормами цивільного права, а саме главою 24 
Цивільного Кодексу України. Закон виділяє два основних види підстав 
виникнення права власності, серед яких: первісні, тобто такі,  за якими право 
власності виникає на річ вперше або незалежно від волі попередніх власників та 
похідні – ті, за якими право власності на річ виникає за волею попереднього 
власника. Існує низка проблем,  що виникає при тлумаченні та застосуванні 
положень ст.331 Цивільного кодексу України [1] щодо визнання права власності 
на новостворене нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва, їх 
поділу у спорах між подружжям, які на сьогодні є досить поширеними. Тому 
виникає нагальна потреба в аналізі набуття права власності на новостворене 
майно та об'єкти незавершеного будівництва, які відносяться до первісних 
підстав виникнення права власності. 

  Поняття «об’єкт незавершеного будівництва» має неоднозначне трактування  
в українському законодавстві, це в свою чергу впливає на порядок захисту  прав 
суб’єктів цивільних правовідносин. Закон України «Про іпотеку» зазначає, що 
такий об’єкт незавершеного будівництва є об'єктом будівництва, на який видано 
дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в 
експлуатацію відповідно до законодавства (стаття 1 Закону України "Про 
іпотеку").[2] 

Об’єкту незавершеного будівництва притаманні як загальні ознаки, які 
характеризують його як нерухоме майно, так і спеціальні, які вказують на його 
особливість поміж інших об’єктів.  

До загальних можна віднести такі ознаки:  
1. міцний зв’язок із землею та неможливість переміщення без шкоди для 

об’єкта (споруди); 
2.неможливість переміщення об’єкта без його знецінення та зміни 

призначення; 
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привести до загибелі насадження, адже після такого кронування від дерев 
залишаються самі стовпи. Такі дії призводить не лише до того, що насадження 
мають неестетичний вигляд, а й втрачають ще й практичну та екологічну 
функції. 

На мою думку, громадським організаціям або мешканцям, потрібно подати 
запит до комунального підприємства або міськради, а також до правоохоронних 
органів з  проханням перевірити правомірність кронування дерев і які об’єми 
гілок насправді були отримані від кронування. 

Я не кажу, що не треба обрізати дерева взагалі. Це треба робити, але 
правильно, особливо з аварійними деревами. Тому що відсутність належного 
догляду за деревами, тягне за собою несприятливі наслідки, вони стають 
загрозою життю людини, припаркованим автомобілям і поруч розташованим 
будинкам. І тут постають питання: якщо старе дерево впаде, хто має нести 
відповідальність? Якщо настала шкода вже не майну, а здоров’ю осіб, що 
підлягає відшкодуванню і ким? 

Як випливає з ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана 
неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим 
правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної 
або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.  

Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного 
житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться 
балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, 
організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на 
утримування та благоустрій прибудинкової території. У випадку відсутності 
вповноваженого у встановленому законом порядку балансоутримувача, 
відповідальними за утримання зелених насаджень і належний догляд за ними є 
місцеві органи самоврядування. 

Відповідно до  п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону «Про благоустрій населених пунктів» 
громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право звертатись до 
суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю 
громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів 
благоустрою.  

Аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що обрізання крон – 
один із найважливіших заходів догляду за деревами. Під час негоди дерева 
можуть пошкодити автомобілі чи інше майно, розбити дахи, травмувати або й 
убити людину. Щоб цього не сталося, потрібно обрізати сухі та аварійні гілки. 
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ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ 
НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА  

 
Право власності є невід’ємним елементом системи суспільних відносин, з 

яким закон пов’язує його виникнення на конкретне майно у певних осіб. 
Наявність певних юридичних фактів є основоположною складовою як і будь- 
якого іншого суб’єктивного права й виступає як спосіб його набуття. Умови 
виникнення регулюються нормами цивільного права, а саме главою 24 
Цивільного Кодексу України. Закон виділяє два основних види підстав 
виникнення права власності, серед яких: первісні, тобто такі,  за якими право 
власності виникає на річ вперше або незалежно від волі попередніх власників та 
похідні – ті, за якими право власності на річ виникає за волею попереднього 
власника. Існує низка проблем,  що виникає при тлумаченні та застосуванні 
положень ст.331 Цивільного кодексу України [1] щодо визнання права власності 
на новостворене нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва, їх 
поділу у спорах між подружжям, які на сьогодні є досить поширеними. Тому 
виникає нагальна потреба в аналізі набуття права власності на новостворене 
майно та об'єкти незавершеного будівництва, які відносяться до первісних 
підстав виникнення права власності. 

  Поняття «об’єкт незавершеного будівництва» має неоднозначне трактування  
в українському законодавстві, це в свою чергу впливає на порядок захисту  прав 
суб’єктів цивільних правовідносин. Закон України «Про іпотеку» зазначає, що 
такий об’єкт незавершеного будівництва є об'єктом будівництва, на який видано 
дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в 
експлуатацію відповідно до законодавства (стаття 1 Закону України "Про 
іпотеку").[2] 

Об’єкту незавершеного будівництва притаманні як загальні ознаки, які 
характеризують його як нерухоме майно, так і спеціальні, які вказують на його 
особливість поміж інших об’єктів.  

До загальних можна віднести такі ознаки:  
1. міцний зв’язок із землею та неможливість переміщення без шкоди для 

об’єкта (споруди); 
2.неможливість переміщення об’єкта без його знецінення та зміни 

призначення; 
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3.державна реєстрація. 
Спеціальними  ознаками, які виділяють його з-поміж інших вважаються 

наступні: 
    1.дотримання порядку створення — тобто таке будівництво  відбувається 
лише на ділянці, яка була закріплена правовим чином:  затверджена 
документація на дозвіл та сам проект роботи з отриманням усіх будівельних 
норм та правил; 
    2.неможливість експлуатації об’єкта — основна ознака об’єкта незавершеного 
будівництва, яка визначає його правову природу та безпосередньо впливає на 
його правовий режим. Адже кожний об’єкт нерухомого майна має своє 
призначення, метою якого є задоволення різних суспільно-корисних, побутових, 
житлових чи виробничих потреб. Саме відсутність будівельної 
готовності об’єкта незавершеного будівництва призводить не лише до 
неможливості бути введеним в експлуатацію, а й до неможливості бути 
використаним за призначенням відповідно до мети, з якою він будується [8, с. 
137]. 
      Об’єкт незавершеного будівництва характеризується мінливістю та 
непостійністю у часі, тому встановлення моменту виникнення об’єкта 
незавершеного будівництва має суттєве значення, оскільки є точкою відліку, яка 
визначає застосування до абстрактного об’єкта права конкретних правових 
норм.[5] 

 У зв'язку із цим до виникнення права власності на таке майно право 
власності існує лише на матеріали, обладнання тощо, які були використані в 
процесі цього будівництва (створення) майна. Отже, законом не передбачено 
можливість визнання права власності на новостворене майно та об'єкт 
незавершеного будівництва в судовому порядку, якщо право власності на таке 
майно не було зареєстроване раніше в установленому законодавством порядку. 
[3, с. 40]. 

   Законодавством ніяк не визначено, на якій стадії будівництва знаходиться 
такий об’єкт, і яким чином ступінь його готовності впливає на його правове 
положення (наприклад, закладено лише фундамент або вже зведені стіни). 
Визначення такого моменту, перш за все, обумовлено необхідністю встановити, 
коли виникає об’єкт незавершеного будівництва як особливий об’єкт 
нерухомого майна. З цього приводу  Є.О. Суханов слушно зазначив, що важливе 
значення має момент, з якого річ можна вважати створеною (існуючою), 
оскільки саме він і стає правостворюючим фактом [6, с. 283]. 

Оскільки у законі відсутня норма, що регулює судовий порядок і дозволяє 
йому визнавати право власності на об’єкт незавершеного будівництва, 
виникають суперечки  між суб’єктами цивільних правовідносин. Питання, що 
виникають, можуть розглядатися, як до введення об’єкта незавершеного 
будівництва в експлуатацію, так і до моменту його державної реєстрації.  

Згідно із ч. 2  статті 331 ЦКУ, право власності на новостворене нерухоме 
майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення 
будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено 

прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту 
його прийняття до експлуатації. [1] 
    Пленум вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ Постанова 07.02.2014  № 5 «Про судову практику в справах 
про захист права власності та інших речових прав» у п.15 зазначає: “До 
завершення будівництва (створення) майна, а якщо договором або законом 
передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, то до моменту 
прийняття його до експлуатації, або якщо право власності на таке нерухоме 
майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, то до моменту 
державної реєстрації право власності на новостворене майно та об'єкт 
незавершеного будівництва не виникає (стаття 331 ЦК)”. [7] 

 Такі правові норми є досить незрозумілими адже в статті 181 ЦКУ сказано, 
що повинна бути  обов'язкова державна реєстрація права власності на нерухоме 
майно без будь-яких виключень. Тобто при таких умовах сам факт завершення 
будівництва та початок експлуатації уже не має значення. То ж право власності 
виникає лише з моменту його державної реєстрації.  

 Згідно з статтею 331 ЦКУ річ, виготовлена (створена) особою, набувається 
нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила 
(створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі.У 
разі необхідності особа, яка створила річ, може укласти договір щодо об’єкта 
незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що 
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, 
що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для 
створення об’єкта нерухомого майна, дозволу на виконання будівельних робіт, а 
також документів, що містять опис об’єкта незавершеного будівництва. [1]  

 Відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного 
будівництва подаються: 1) документ, що посвідчує речове право на земельну 
ділянку під таким об’єктом (крім випадку, коли речове право на земельну 
ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав); 2) документ, що 
відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;   3) 
технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва. Для державної 
реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на 
підставі договору або з прилюдних торгів, подаються відповідний договір або 
свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) чи свідоцтво про 
придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги 
(аукціони) не відбулися [4].  

  Отже, з вище сказаного можна зробити висновок, що досі залишається 
невирішеним питання визначення законодавством змісту договору та порядок 
реєстрації новоствореного об’єкта у реєстрі: як нерухомість або майнові права на 
об’єкт, який буде створено в майбутньому. Не визначено момент реєстрації та 
суб’єкт права власності. Із внесенням змін до ст.331 ЦК України не передбачено 
визнання в судовому порядку права власності на об’єкт незавершеного 
будівництва, але саме як на нерухоме майно, яке відповідно до закону має 
спеціальний правовий режим. Водночас статтею 331 ЦК України не заборонено 
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3.державна реєстрація. 
Спеціальними  ознаками, які виділяють його з-поміж інших вважаються 

наступні: 
    1.дотримання порядку створення — тобто таке будівництво  відбувається 
лише на ділянці, яка була закріплена правовим чином:  затверджена 
документація на дозвіл та сам проект роботи з отриманням усіх будівельних 
норм та правил; 
    2.неможливість експлуатації об’єкта — основна ознака об’єкта незавершеного 
будівництва, яка визначає його правову природу та безпосередньо впливає на 
його правовий режим. Адже кожний об’єкт нерухомого майна має своє 
призначення, метою якого є задоволення різних суспільно-корисних, побутових, 
житлових чи виробничих потреб. Саме відсутність будівельної 
готовності об’єкта незавершеного будівництва призводить не лише до 
неможливості бути введеним в експлуатацію, а й до неможливості бути 
використаним за призначенням відповідно до мети, з якою він будується [8, с. 
137]. 
      Об’єкт незавершеного будівництва характеризується мінливістю та 
непостійністю у часі, тому встановлення моменту виникнення об’єкта 
незавершеного будівництва має суттєве значення, оскільки є точкою відліку, яка 
визначає застосування до абстрактного об’єкта права конкретних правових 
норм.[5] 

 У зв'язку із цим до виникнення права власності на таке майно право 
власності існує лише на матеріали, обладнання тощо, які були використані в 
процесі цього будівництва (створення) майна. Отже, законом не передбачено 
можливість визнання права власності на новостворене майно та об'єкт 
незавершеного будівництва в судовому порядку, якщо право власності на таке 
майно не було зареєстроване раніше в установленому законодавством порядку. 
[3, с. 40]. 

   Законодавством ніяк не визначено, на якій стадії будівництва знаходиться 
такий об’єкт, і яким чином ступінь його готовності впливає на його правове 
положення (наприклад, закладено лише фундамент або вже зведені стіни). 
Визначення такого моменту, перш за все, обумовлено необхідністю встановити, 
коли виникає об’єкт незавершеного будівництва як особливий об’єкт 
нерухомого майна. З цього приводу  Є.О. Суханов слушно зазначив, що важливе 
значення має момент, з якого річ можна вважати створеною (існуючою), 
оскільки саме він і стає правостворюючим фактом [6, с. 283]. 

Оскільки у законі відсутня норма, що регулює судовий порядок і дозволяє 
йому визнавати право власності на об’єкт незавершеного будівництва, 
виникають суперечки  між суб’єктами цивільних правовідносин. Питання, що 
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майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, то до моменту 
державної реєстрації право власності на новостворене майно та об'єкт 
незавершеного будівництва не виникає (стаття 331 ЦК)”. [7] 

 Такі правові норми є досить незрозумілими адже в статті 181 ЦКУ сказано, 
що повинна бути  обов'язкова державна реєстрація права власності на нерухоме 
майно без будь-яких виключень. Тобто при таких умовах сам факт завершення 
будівництва та початок експлуатації уже не має значення. То ж право власності 
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визнання в судовому порядку права власності на об’єкт незавершеного 
будівництва як на річ. Тобто, існує парадоксальна ситуація, коли власник 
визнається власником тільки в окремому випадку, наприклад при продажу 
об’єкта незавершеного будівництва, а захистити право власності не може, 
оскільки не вважається власником. 
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

           Сімейні правовідносини зачіпають кожного громадянина України. У 
зв'язку з їх широкою поширеністю і значимістю для суспільства і держави існує 
необхідність узгодження дій кожного члена сім'ї і одночасно всього суспільства, 
з діями інших осіб,  отже, виникає потреба в регламентації деяких відносин, 
особливо тих , які стосуються меж здійснення цивільних та сімейних прав , 
можливості їх захисту. 
            Захист сімейних прав - це закріплені в законодавстві засоби, які 
спрямовані на відновлення або визнання порушених сімейних прав, а також 
попередження і запобігання їх порушенню.  Разом з тим  це поняття охоплює і 
такі правові дії, як притягнення до відповідальності, винних у правопорушенні, 
осіб. Провідними правовими основами механізму захисту сімейних прав служать 
форма і спосіб захисту.  При цьому під формою захисту сімейних прав слід 
розуміти встановлений порядок захисту прав, визначений законом комплекс 
взаємоузгоджених заходів щодо захисту сімейних прав.  Потрібно сказати, що в 
юридичній літературі існують різні погляди на форми захисту сімейних прав.  
Однак найбільш обгрунтованою точкою зору є та, яка виділяє дві основні форми 
захисту, а саме, юрисдикційну і неюрисдикційну. При цьому ряд перерахованих у 
Цивільному кодексі України загальних способів захисту цивільних прав особи 
використовуються і в питаннях регулювання сімейних правовідносин (ст. 16 ЦК 
України).   
            Традиційно судовий захист (юрисдикційний) сімейних прав реалізується 
в цивільно-процесуальному порядку.  Основна форма захисту відбувається в 
судах загальної юрисдикції. Суд, за винятком справ про усиновлення, а також 
про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя, здійснює 
захист сімейних прав та інтересів у порядку окремого провадження не шляхом 
встановлення правовідношення, а у спосіб підтвердження наявності або 
відсутності юридичних фактів, які є підставою його виникнення, зміни чи 
припинення. Регламентація законодавцем таких особливих способів судового 
захисту сімейних прав та інтересів, як встановлення правовідношення та його 
анулювання, зумовлена особливою юридичною природою сімейних 
правовідносин,.Вважаємо, що водночас це не виключає можливості 
«субсидіарного застосування» для захисту прав та інтересів суб’єктів сімейного 
права способами цивільноправового захисту (наприклад, визнання права та 
визнання правочину недійсним). 
             У випадках, прямо регламентованих СК України, можливий захист 
сімейних прав й в адміністративному порядку.  
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             Що стосується неюрисдикційної форми захисту (самозахист),  суб'єкти 
сімейних правовідносин самостійно здійснюють дії по захисту своїх прав і не 
вдаються до допомоги компетентних органів.  В Сімейному кодексі України 
самозахист, як форма захисту не визначений,  але він неодноразово згадується, 
зокрема, у ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 262 СК України [1]. У юридичній 
науці не склалося однозначного розуміння самозахисту, тим не менш, можна 
сказати, що самозахист сімейних прав передбачає, що особа, чиї права порушені, 
управомочена здійснювати дії із захисту, що не суперечать закону щодо 
відновлення  порушених прав.  Важливою особливістю цієї форми захисту є саме 
самостійна можливість особи законно вплинути на порушника. 
          Якщо ми розглянемо положення статті 18 СК України, то побачимо, що 
описані конкретні певні дії – способи захисту, які застосуються для захисту 
порушених сімейних прав:  встановлення правовідношення, примусове 
виконання добровільно не виконаного обов’язку, припинення правовідношення, 
а також його анулювання, припинення дій, які порушують сімейні права, 
відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права, відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди, зміна правовідношення, визнання 
незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб [1]. Перелік способів захисту наведений у ст. 18 СК 
України, є вичерпним. 
           Наприклад, визнання права. Визнання права є одним із найпоширеніших 
способів захисту цивільних прав і законних інтересів. Необхідність в цьому 
способі захисту виникає тоді, коли наявність у особи певного суб’єктивного 
права піддається сумніву, суб’єктивне право оспорюється, заперечується або є 
реальна погроза таких дій. В сімейному праві такий спосіб захисту відсутній, 
але він є необхідним при вирішенні багатьох питань, які стосуються права 
власності. Так, у разі невизнання чоловіком самостійного права дружини на 
житло, суд за позовом останньої, визнає за нею це право. В свою чергу, 
дружина може подати до суду заяву про визнання права спільної сумісної 
власності на певне майно, яке чоловік вважає своїм [2, 495] 
             В Сімейному кодексі міститься такий спосіб захисту, як встановлення 
правовідношення. Цей спосіб захисту не є тотожнім із визнанням права і 
використовується при встановленні походження дітей, визнанні батьківства, 
материнства. Цей спосіб захисту визначений постановою пленуму Верховного 
суду України від 15.05.2006 р. №3 «Про застосування судами окремих норм 
Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства 
та стягнення аліментів».  Такий спосіб захисту як встановлення або 
припинення правовідношення  знаходить своє відображення у Постанові 
Пленуму ВСУ від 30.03.2007 року №3 “Про практику застосування судами 
законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та 
поновлення батьківських прав”.  
           Захист суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів шляхом зміни 
або припинення правовідносин здійснюється найчастіше шляхом звернення з 

позовом про зміну чи розірвання договорів. Однак закон не перешкоджає 
пред’явленню вимоги про зміну або припинення правовідносини і у тих 
випадках, коли його підставою є не договір, а інший юридичний факт, 
особливо це є притаманним сімейному праву.  
           Так, відповідно до ч. 2 ст. 104 СК України шлюб припиняється внаслідок 
його розірвання. Цей же спосіб захисту використовується при скасуванні 
усиновлення, розірванні договору про патронат. Спільними для сімейного і 
цивільного законодавства є такі способи захисту, як відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди. При визначенні підстав виникнення права на 
таке відшкодування та розміру відшкодування мають застосовуватись норми 
Цивільного кодексу України. Cуди повинні  забезпечити своєчасне, у повній 
відповідності із законом, вирішення   справ,   пов'язаних   з  відшкодуванням  
такої  шкоди. Про що і зазначається у Постанові пленуму Верховного суду 
України № 4 від 31.03.95  «Про судову практику в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди» [3] Прикладом примусового виконання 
добровільно не виконаного обов’язку може бути стягнення аліментів у порядку 
зазначеному Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного 
Суду у справах щодо призначення, зміни, стягнення аліментів [4]. Сплата пені 
та неустойки також регулюється даним оглядом практики.  
             Розповсюдженим способом захисту суб’єктивних прав і охоронюваних 
законом інтересів є припинення дій, які порушують право. Цей спосіб захисту 
закріплений в Цивільному і Сімейному кодексах. Нерідко призначення цього 
способу захисту складається в усуненні перешкод для здійснення права. 
Наприклад, коли один з подружжя забрав річ, яка є предметом спільної 
сумісної власності, що позбавило іншого з подружжя можливості користування 
цією річчю, або у разі усунення перешкод, які чиняться одному з батьків у 
здійсненні його права на особисте виховання дитини [5,c.36]. 
            Всі перераховані форми і способи захисту сімейних прав складають 
єдину, взаємопов'язану систему, спрямовану на реалізацію важливих 
конституційних принципів щодо захисту сімейних прав та інтересів. Специфіка 
захисту сімейних прав залежить насамперед від специфіки сімейних 
правовідносин, які мають виражений особистий характер, проте їх захист 
становить одне з позитивних зобов’ язань  української держави. 
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             Що стосується неюрисдикційної форми захисту (самозахист),  суб'єкти 
сімейних правовідносин самостійно здійснюють дії по захисту своїх прав і не 
вдаються до допомоги компетентних органів.  В Сімейному кодексі України 
самозахист, як форма захисту не визначений,  але він неодноразово згадується, 
зокрема, у ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 262 СК України [1]. У юридичній 
науці не склалося однозначного розуміння самозахисту, тим не менш, можна 
сказати, що самозахист сімейних прав передбачає, що особа, чиї права порушені, 
управомочена здійснювати дії із захисту, що не суперечать закону щодо 
відновлення  порушених прав.  Важливою особливістю цієї форми захисту є саме 
самостійна можливість особи законно вплинути на порушника. 
          Якщо ми розглянемо положення статті 18 СК України, то побачимо, що 
описані конкретні певні дії – способи захисту, які застосуються для захисту 
порушених сімейних прав:  встановлення правовідношення, примусове 
виконання добровільно не виконаного обов’язку, припинення правовідношення, 
а також його анулювання, припинення дій, які порушують сімейні права, 
відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права, відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди, зміна правовідношення, визнання 
незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб [1]. Перелік способів захисту наведений у ст. 18 СК 
України, є вичерпним. 
           Наприклад, визнання права. Визнання права є одним із найпоширеніших 
способів захисту цивільних прав і законних інтересів. Необхідність в цьому 
способі захисту виникає тоді, коли наявність у особи певного суб’єктивного 
права піддається сумніву, суб’єктивне право оспорюється, заперечується або є 
реальна погроза таких дій. В сімейному праві такий спосіб захисту відсутній, 
але він є необхідним при вирішенні багатьох питань, які стосуються права 
власності. Так, у разі невизнання чоловіком самостійного права дружини на 
житло, суд за позовом останньої, визнає за нею це право. В свою чергу, 
дружина може подати до суду заяву про визнання права спільної сумісної 
власності на певне майно, яке чоловік вважає своїм [2, 495] 
             В Сімейному кодексі міститься такий спосіб захисту, як встановлення 
правовідношення. Цей спосіб захисту не є тотожнім із визнанням права і 
використовується при встановленні походження дітей, визнанні батьківства, 
материнства. Цей спосіб захисту визначений постановою пленуму Верховного 
суду України від 15.05.2006 р. №3 «Про застосування судами окремих норм 
Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства 
та стягнення аліментів».  Такий спосіб захисту як встановлення або 
припинення правовідношення  знаходить своє відображення у Постанові 
Пленуму ВСУ від 30.03.2007 року №3 “Про практику застосування судами 
законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та 
поновлення батьківських прав”.  
           Захист суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів шляхом зміни 
або припинення правовідносин здійснюється найчастіше шляхом звернення з 

позовом про зміну чи розірвання договорів. Однак закон не перешкоджає 
пред’явленню вимоги про зміну або припинення правовідносини і у тих 
випадках, коли його підставою є не договір, а інший юридичний факт, 
особливо це є притаманним сімейному праву.  
           Так, відповідно до ч. 2 ст. 104 СК України шлюб припиняється внаслідок 
його розірвання. Цей же спосіб захисту використовується при скасуванні 
усиновлення, розірванні договору про патронат. Спільними для сімейного і 
цивільного законодавства є такі способи захисту, як відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди. При визначенні підстав виникнення права на 
таке відшкодування та розміру відшкодування мають застосовуватись норми 
Цивільного кодексу України. Cуди повинні  забезпечити своєчасне, у повній 
відповідності із законом, вирішення   справ,   пов'язаних   з  відшкодуванням  
такої  шкоди. Про що і зазначається у Постанові пленуму Верховного суду 
України № 4 від 31.03.95  «Про судову практику в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди» [3] Прикладом примусового виконання 
добровільно не виконаного обов’язку може бути стягнення аліментів у порядку 
зазначеному Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного 
Суду у справах щодо призначення, зміни, стягнення аліментів [4]. Сплата пені 
та неустойки також регулюється даним оглядом практики.  
             Розповсюдженим способом захисту суб’єктивних прав і охоронюваних 
законом інтересів є припинення дій, які порушують право. Цей спосіб захисту 
закріплений в Цивільному і Сімейному кодексах. Нерідко призначення цього 
способу захисту складається в усуненні перешкод для здійснення права. 
Наприклад, коли один з подружжя забрав річ, яка є предметом спільної 
сумісної власності, що позбавило іншого з подружжя можливості користування 
цією річчю, або у разі усунення перешкод, які чиняться одному з батьків у 
здійсненні його права на особисте виховання дитини [5,c.36]. 
            Всі перераховані форми і способи захисту сімейних прав складають 
єдину, взаємопов'язану систему, спрямовану на реалізацію важливих 
конституційних принципів щодо захисту сімейних прав та інтересів. Специфіка 
захисту сімейних прав залежить насамперед від специфіки сімейних 
правовідносин, які мають виражений особистий характер, проте їх захист 
становить одне з позитивних зобов’ язань  української держави. 
 

Література: 
1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 // ВВР України 2002, № 21-22, ст. 

135 
2. Ромовська Зорилова. Українське цивільне право: загальна частина. 

Академічний курс. Підручник/Зорилова Ромовська. – К. : Атіка, 2005. -560 
с.  

3. Постанова пленуму Верховного суду України № 4 від 31.03.95  «Про судову 
практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95#Text 

303



4. Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у 
справах щодо призначення, зміни, стягнення аліментів 
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_alimentu.pdf 

5. О.В. НЄКРАСОВА Способи захисту прав та інтересів в сімейному і 
цивільному праві: порівняльний аспект. C.35-38. file:/// 
C:/Users/User/Downloads/vaau_2013_2_8%20(1).pdf  
 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного 
права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  
О. А. Явор.  

 
Терещенко Владислав Віталійович, 

курсант 1 групи 2 курсу 
Військово-юридичного інституту 

Національного  юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

 
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

У ЦК України 1963 р. зобов’язання про надання послуг не виділялися в 
окрему групу договорів і не систематизувалися. Разом з цим, у науці цивільного 
права давно існувала класифікація, де окремо називались договори про надання 
послуг. Включення у чинний ЦК України поняття правочину про надання послуг 
є закономірним, оскільки питома вага зобов’язань з надання послуг у загальній 
системі зобов’язань буде з часом невпинно зростати. ЦК УРСР містив лише 
окремі види договорів про надання послуг (такі, як договір схову; договір 
комісії; договір перевезення тощо), але тільки новітня кодифікація дала змогу 
закріпити новий інститут зобов’язального права – договір про надання послуг. 

Розпочинаючи аналіз питань, пов’язаних з  поняттям договору про  
надання послуг, насамперед зазначимо, що  перед розробниками Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України) стояло непросте завдання – розробити таке 
поняття договору про  надання послуг, яке б  адекватно відображало його 
елементи: мету, предмет, вказівку на сторони та на їх обов’язки. Таке визначення 
договору має бути зрозумілим тим, хто ним скористається, бути орієнтиром 
для практиків і зокрема забезпечити єдність правозастосовної та судової 
практики. Це стосується законодавчих дефініцій загалом, можливості 
збереження стабільності правничої термінології та  її  організуючого 
психолінгвістичного навантаження. Як слушно з цього приводу зазначав 
С. С. Алексєєв, понятійний апарат юриспруденції  – запорука єдності 
правозастосовної практики [1, с. 266]. 

Договірне регулювання правовідносин з надання послуг є індивідуальним, 
воно надає обов’язковість специфічному порядку дій контрагентів. Договірне 
регулювання в сфері надання послуг виражається у встановленні порядку їх 

укладення, зміни і розірвання, виконанні сторонами прийнятих на себе 
зобов’язань, а також відповідальності за невиконання та неналежне виконання 
таких зобов’язань. Тобто, договірні відносини з надання послуг регулюються 
цивільно-правовим договором, що виступає індивідуалізованим відношенням 
між замовником та виконавцем, які пов’язані правами і обов’язками, що 
визначають забезпечену законом міру можливої і необхідної поведінки в сфері 
здійснення певної діяльності або окремої дії на користь замовника. Тобто 
феномен договору полягає у тому, що він виступає правовим засобом, у межах 
якого інтерес однієї сторони задовольняється тільки через інтерес іншої 
[2,c.149]. 

Відповідно до ст. 901 ЦК України  за договором про  надання послуг одна 
сторона (виконавець)  зобов’язується за  завданням другої сторони (замовника)  
надати послугу, яка споживається в  процесі вчинення певної дії або  здійснення 
певної діяльності, а  замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену 
послугу, якщо інше не  встановлено договором [3].  

З наведеного визначення договору про надання послуг випливає, що він 
наділений такими ознаками, як  консенсуальність та  двосторонність. Договір 
про надання послуг, який законодавець відносить до  оплатних, якщо його 
безоплатність не встановлена сторонами, але за  умови відшкодування 
замовником виконавцеві усіх фактичних витрат, які були ним понесені при 
виконанні умов договору. Наведені ознаки договору з надання послуг слід 
вважати внутрішньо йому притаманними, а тому відповідність їм – обов’язкова 
умова застосування положень гл. 63 ЦК України до конкретного договору 
[4,c.102]. 

Загальними ознаками, які об’єднують усі договірні зобов’язання про 
надання послуг у єдину групу, є особливість об’єкта. Вони полягають у тому, що 
по-перше, вони мають нематеріальний характер, а по-друге – вони нероздільно 
пов’язані з особистістю виконавця послуги. При укладенні договору про надання 
послуг замовник не може попередньо стверджувати про те, що він остаточно 
ознайомлений та згодний з якістю послуги, оскільки це може бути належним 
чином ним оцінено лише в процесі її споживання. Зазначені особливості можна 
продемонструвати на прикладі розмежування зобов’язань про надання послуг та 
підрядних зобов’язань [5,c.139-140]. Основною розмежувальною ознакою у 
цьому випадку буде результат діяльності, що здійснюється виконавцем послуги. 
Якщо у зобов’язаннях підрядного типу результат виконаних робіт завжди має 
речову форму, то у зобов’язаннях про надання послуг результат діяльності 
виконавця не має речового змісту. Сама послуга споживається у процесі її 
надання, тому її визначення дається як діяльність, спрямована на задоволення 
будь-яких потреб. 

Щодо об´єкта договору про надання послуг, також варто звернути увагу на 
твердження Скрипник В.Л., де зазначається, що послуга – це правомірна 
діяльність, яка спрямована на сприяння вилученню корисних властивостей уже 
наявного об´єкта або на недопущення настання негативних наслідків для 
замовника послуги. Ця діяльність щодо сприяння становить цінність для особи, 
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цивільно-правовим договором, що виступає індивідуалізованим відношенням 
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надання, тому її визначення дається як діяльність, спрямована на задоволення 
будь-яких потреб. 
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діяльність, яка спрямована на сприяння вилученню корисних властивостей уже 
наявного об´єкта або на недопущення настання негативних наслідків для 
замовника послуги. Ця діяльність щодо сприяння становить цінність для особи, 
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якій надається послуга, що починає споживатись водночас з її наданням. 
Головною властивістю послуги є можливість задовольнити певні потреби. За 
відсутності цієї ознаки діяльність не може розглядатись як послуга [7, c.39]. 

При послугах продається не сам результат, а дії, які до нього призвели. 
Слід мати на увазі, що певна дія або бездіяльність з надання послуги може 
створювати або бути опосередкована певною матеріальної річчю, наприклад, 
медичні, готельні послуги. Однак лише у тому випадку, коли такий результат є 
невід’ємним або застосована річ є необхідною для вчинення, власне, самої 
замовленої дії або діяльністю виконавця, – такі відносини є також предметом 
договору про надання послуг [6, с.1]. 

Детально не зупиняючись на огляді всіх існуючих позицій законодавця і 
науковців з приводу вказаного поняття, зазначимо, що послуга в будь-якому разі 
характеризується такими основними ознаками:  

- послуга спрямована на досягнення певного корисного і правом ірного 
результату; 

 - результат послуги є завжди немайновим, хоча може мати речову форму 
(наприклад, письмовий юридичний висновок може бути результатом надання 
юридичних послуг). При цьому слід розуміти, що при наданні послуги головним 
є не майнова форма вираження результату послуги, а її зміст;  

- послуга є різновидом товару, адже вона спрямована на задоволення 
потреб і має грошову оцінку;  

- послуга невіддільна від джерела, тісно пов'язана з особою виконавця та 
процесом її надання;  

- послугу неможливо зберігати, тобто вона існує лише на той час, коли 
надається; - надання й споживання послуги відбуваються одночасно, тобто 
послуга споживається в процесі її надання.  

Однією з особливостей договору про надання послуг є їх строковість, адже 
для замовника зазвичай важливо те, протягом якого проміжку часу йому буде 
надано послугу. Строк договору про надання послуг може визначатися в 
договорі за домовленістю сторін або ж в актах цивільного законодавства. 
Наприклад, якщо сторони не визначили строк договору управління майном, цей 
договір вважається укладеним на п'ять років (ч. 1 ст. 1036 ЦК України). 

Відокремлення договорів про надання послуг від договорів про виконання 
робіт (договорів підряду) можливо здійснити за наступними критеріями: 

- предмет договору підряду є завжди індивідуалізованим, тобто являє 
собою упредметнений (матеріалізований) результат зусиль (робіт) підрядника. 
Результат роботи підрядника виражається в тій чи іншій матеріальній формі. 
Основним результатом при надання послуг є результат нематеріального 
характеру, який не втілюється у жодну з матеріальних форм, однак, попри 
відсутність матеріальної форми, має економічну цінність та корисний ефект для 
замовника такої послуги;   

- виконуючи взяту на себе роботу за договором підряду, підрядник зберігає 
певну самостійність, яка виражається в тому, що він сам організовує свою 
роботу, визначає способи її виконання, черговість виконання окремих операцій. 

Щодо договорів про надання послуг чинним законодавством не передбачений 
контроль з боку замовника за процесом надання йому послуги виконавцем, хоча 
він і є можливим за наявності згоди сторін, вираженої в конкретних умовах 
договору; 

- юридичним завершенням договору підряду є підписання сторонами акту 
приймання-передачі виконаних робіт, і ця процедура, на відміну від договору 
про надання послуг, також врегульована чинним законодавством. 

Отже, на  основі аналізу вищенаведених властивостей договорів про  
надання послуг пропонуємо під останніми розуміти групу як  пойменованих, так 
і  непойменованих договорів, предмет яких складається з певної кількості дій 
(діяльності), кожна з  яких наділена характерними особливостями та  може бути 
предметом окремого договірного зобов’язання. 
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невід’ємним або застосована річ є необхідною для вчинення, власне, самої 
замовленої дії або діяльністю виконавця, – такі відносини є також предметом 
договору про надання послуг [6, с.1]. 

Детально не зупиняючись на огляді всіх існуючих позицій законодавця і 
науковців з приводу вказаного поняття, зазначимо, що послуга в будь-якому разі 
характеризується такими основними ознаками:  

- послуга спрямована на досягнення певного корисного і правом ірного 
результату; 

 - результат послуги є завжди немайновим, хоча може мати речову форму 
(наприклад, письмовий юридичний висновок може бути результатом надання 
юридичних послуг). При цьому слід розуміти, що при наданні послуги головним 
є не майнова форма вираження результату послуги, а її зміст;  

- послуга є різновидом товару, адже вона спрямована на задоволення 
потреб і має грошову оцінку;  

- послуга невіддільна від джерела, тісно пов'язана з особою виконавця та 
процесом її надання;  

- послугу неможливо зберігати, тобто вона існує лише на той час, коли 
надається; - надання й споживання послуги відбуваються одночасно, тобто 
послуга споживається в процесі її надання.  

Однією з особливостей договору про надання послуг є їх строковість, адже 
для замовника зазвичай важливо те, протягом якого проміжку часу йому буде 
надано послугу. Строк договору про надання послуг може визначатися в 
договорі за домовленістю сторін або ж в актах цивільного законодавства. 
Наприклад, якщо сторони не визначили строк договору управління майном, цей 
договір вважається укладеним на п'ять років (ч. 1 ст. 1036 ЦК України). 

Відокремлення договорів про надання послуг від договорів про виконання 
робіт (договорів підряду) можливо здійснити за наступними критеріями: 

- предмет договору підряду є завжди індивідуалізованим, тобто являє 
собою упредметнений (матеріалізований) результат зусиль (робіт) підрядника. 
Результат роботи підрядника виражається в тій чи іншій матеріальній формі. 
Основним результатом при надання послуг є результат нематеріального 
характеру, який не втілюється у жодну з матеріальних форм, однак, попри 
відсутність матеріальної форми, має економічну цінність та корисний ефект для 
замовника такої послуги;   

- виконуючи взяту на себе роботу за договором підряду, підрядник зберігає 
певну самостійність, яка виражається в тому, що він сам організовує свою 
роботу, визначає способи її виконання, черговість виконання окремих операцій. 

Щодо договорів про надання послуг чинним законодавством не передбачений 
контроль з боку замовника за процесом надання йому послуги виконавцем, хоча 
він і є можливим за наявності згоди сторін, вираженої в конкретних умовах 
договору; 

- юридичним завершенням договору підряду є підписання сторонами акту 
приймання-передачі виконаних робіт, і ця процедура, на відміну від договору 
про надання послуг, також врегульована чинним законодавством. 

Отже, на  основі аналізу вищенаведених властивостей договорів про  
надання послуг пропонуємо під останніми розуміти групу як  пойменованих, так 
і  непойменованих договорів, предмет яких складається з певної кількості дій 
(діяльності), кожна з  яких наділена характерними особливостями та  може бути 
предметом окремого договірного зобов’язання. 
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Створення та функціонування суб’єкта господарювання - юридичної особи 

для будь-якої організаційно-правової форми неможливе без установчих 
документів.  Як уже зазначалося, для того, щоб повне товариство можна було 
вважати створеним і, відповідно, вважати самостійним суб'єктом права, 
необхідні дві умови: укладення засновницького договору між членами повного 
товариства та реєстрація його уповноваженому державному органі. 

Повне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору  
(ч. 1 ст. 120 ЦК України). Звідси, засновницький договір повного товариства є 
його установчим документом. Крім засновницького договору, в повному 
товаристві немає інших установчих документів та інших договорів між 
учасниками або між учасниками і товариством. 

Доктринальне визначення договору про створення об’єднань фізичних та 
юридичних осіб запропоноване Ю.М. Юркевичем. Автор розрізняє договори про 
створення повних товариств у широкому та у вузькому значеннях: у широкому 
значенні договір про створення об’єднань фізичних та юридичних осіб є 
домовленістю двох або більше фізичних або юридичних осіб, спрямованою на 
встановлення, зміну і припинення їхніх цивільних прав та обов’язків щодо 
заснування договірних форм об’єднань з метою одержання прибутку або 
досягнення іншої правомірної мети; у вузькому значенні договір про створення 
об’єднання фізичних або юридичних осіб є домовленістю двох або більше 
фізичних та юридичних осіб, спрямованою на утворення об’єднання із 
визначеним за згодою їхніх учасників обсягом правосуб’єктності [2, с. 4]. 

Цивільний кодекс України передбачає, що засновницький договір 
господарського товариства визначає зобов'язання учасників щодо створення 
товариства, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передачі 
майна учасникам, якщо  додаткові вимоги до змісту  засновницького договору не 
встановлені законодавством України (ст.88) [6]. 

Зокрема, з приводу засновницького договору повного товариства додаткові 
вимоги щодо його змісту (крім відомостей, передбачених ст. 88 ЦК) включають 
відомості про розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок 
зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі, сукупний 
розмір вкладів вкладників.  

Засновницький договір повного товариства є взаємно обов’язковим, 
оскільки всі його сторони мають цілий набір прав та обов’язків по відношенню 
один до одного.  Як підкреслював Г. Ф. Шершеневич, численні учасники угоди 

про партнерство не поділяються на дві частини - активну та пасивну, але 
знаходяться в однаковому правовому становищі.  Кожна сторона договору щодо 
всіх інших сторін має права та обов'язки, будучи як активним, так і пасивним 
суб'єктом [1, с.  635]. 

Особливість і специфіка засновницького договору повного товариства 
полягає в тому, що він не лише регулює взаємини засновників за спільною 
їхньою діяльністю щодо створення юридичної особи та наділення її майном, але 
й визначає правовий статус цих товариств як учасників корпоративних відносин. 

Відповідно до національного законодавства, єдиним установчим 
документом повного товариства є засновницький договір.  Відповідно до п. 9 ст.  
15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань" [3], установчий документ юридичної 
особи викладений у письмовій формі, прошитий, пронумерований та підписаний 
засновниками (учасниками) або їх  уповноважені особи.  Водночас раніше 
законодавець застосував дещо інший підхід.  Таким чином, як видно з правової 
позиції Верховного Суду України у справі № 3-20гс13, відповідно до положень 
ч. 5 ст.  8, ч. 11 ст.  29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців" (чинних на момент спору), установчі 
документи юридичної особи, а також зміни до них викладені в письмовій формі, 
прошиті  , пронумеровані та підписані засновниками (учасниками) або 
уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх 
затвердження.  Справжність підписів засновників (учасників) або 
уповноважених осіб на установчих документах повинна бути засвідчена 
нотаріально, а засновницькі договори – нотаріально посвідчена.  У випадках, 
передбачених законом, установчі документи повинні бути узгоджені з 
відповідними державними органами.  Державний реєстратор має право залишити 
без розгляду документи, подані на державну реєстрацію змін до установчих 
документів юридичної особи, зокрема, якщо документи не відповідають 
вимогам, викладеним у частинах 1, 2, 4, 6, 7  ст.  8, ч. 5 ст.  10 та ч. 21 ст.  22 
Закону;  документи подає особа, яка не має на це повноважень.  Аналізуючи 
вищезазначене матеріальне право, Господарська палата Верховного Суду 
України визнала помилковим висновок Касаційного суду про те, що підроблений 
підпис одного з учасників товариства на протоколі засідання товариства про 
внесення змін до установчих документів  не має юридичного значення [4]. 

Досвід європейських країн та світову практику застосування 
корпоративного права слід вивчати та використовувати для розвитку 
національного корпоративного права.  Особливо актуальними є питання 
гармонізації чинного законодавства України із законодавством Європейського 
Союзу (далі - ЄС). Вважаємо за необхідне навести приклади товариств країн ЄС, 
які за статусом є подібними до українського повного товариства та зазначити 
деякі особливості їхніх установчих документів. 

Товариство цивільного, яке є найпоширенішою формою особистого 
(особистого) партнерства, регулюється нормами Цивільного кодексу Німеччини.  
Учасники такої компанії спільно приймають рішення і несуть повну солідарну 
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(ч. 1 ст. 120 ЦК України). Звідси, засновницький договір повного товариства є 
його установчим документом. Крім засновницького договору, в повному 
товаристві немає інших установчих документів та інших договорів між 
учасниками або між учасниками і товариством. 

Доктринальне визначення договору про створення об’єднань фізичних та 
юридичних осіб запропоноване Ю.М. Юркевичем. Автор розрізняє договори про 
створення повних товариств у широкому та у вузькому значеннях: у широкому 
значенні договір про створення об’єднань фізичних та юридичних осіб є 
домовленістю двох або більше фізичних або юридичних осіб, спрямованою на 
встановлення, зміну і припинення їхніх цивільних прав та обов’язків щодо 
заснування договірних форм об’єднань з метою одержання прибутку або 
досягнення іншої правомірної мети; у вузькому значенні договір про створення 
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фізичних та юридичних осіб, спрямованою на утворення об’єднання із 
визначеним за згодою їхніх учасників обсягом правосуб’єктності [2, с. 4]. 

Цивільний кодекс України передбачає, що засновницький договір 
господарського товариства визначає зобов'язання учасників щодо створення 
товариства, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передачі 
майна учасникам, якщо  додаткові вимоги до змісту  засновницького договору не 
встановлені законодавством України (ст.88) [6]. 

Зокрема, з приводу засновницького договору повного товариства додаткові 
вимоги щодо його змісту (крім відомостей, передбачених ст. 88 ЦК) включають 
відомості про розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок 
зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі, сукупний 
розмір вкладів вкладників.  

Засновницький договір повного товариства є взаємно обов’язковим, 
оскільки всі його сторони мають цілий набір прав та обов’язків по відношенню 
один до одного.  Як підкреслював Г. Ф. Шершеневич, численні учасники угоди 

про партнерство не поділяються на дві частини - активну та пасивну, але 
знаходяться в однаковому правовому становищі.  Кожна сторона договору щодо 
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Товариство цивільного, яке є найпоширенішою формою особистого 
(особистого) партнерства, регулюється нормами Цивільного кодексу Німеччини.  
Учасники такої компанії спільно приймають рішення і несуть повну солідарну 
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відповідальність за результати господарської діяльності.  Між учасниками 
укладається угода, форма якої не підпадає під дію жодного законодавства.  Хоча 
рекомендується укласти це у письмовій формі.  Основними рисами цивільно-
правового суспільства є те, що воно створюється кількома особами для спільних 
цілей без створення юридичної особи;  це не є предметом господарського права 
[5, с.  43]. 

Повне товариство в Польщі, регулюється торговельним законодавством, не 
є юридичною особою, але може набувати права та обов'язки від свого імені, 
виступати позивачем та відповідачем у суді.  На відміну від інших товариств, 
повне товариство може бути створене як шляхом укладення договору, так і 
шляхом факультативного або примусового перетворення.  У разі необов’язкової 
трансформації повне товариство утворюється за згодою всіх учасників простого 
товариства з реєстрацією в реєстраційному суді.  Обов’язкова трансформація 
відбувається відповідно до вимог законодавства при перевищенні меж доходу 
простого підприємства (обороту). 

Таким чином, можна зробити висновок, що засновницький договір повного 
товариства є організаційним діловим договором;  він поєднує елементи 
приватного та публічного права, де перші переважають, але все ще не 
виключають наступного, а перші та другі визначають організацію та діяльність 
повного товариства;  вона спрямована на створення нового суб’єкта 
господарювання, незалежно від того, що цей суб’єкт господарювання може не 
мати статусу юридичної особи. Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що в 
чинному цивільному законодавстві України, а також у законодавстві про 
державну реєстрацію необхідно встановити правила щодо нотаріальної форми 
установчого договору повного товариства. 
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Питання цивільно-правової відповідальності тривалий час були і  

залишаються під пильною увагою правників. Актуальність вказаної тематики 
продиктована певними обставинами. Так, відсутнє легальне визначення поняття 
цивільно-правової відповідальності, що стало підґрунтям для наукових дискурсів 
у процесі конструювання даного поняття теоретиками. Неоднозначним 
вбачається і розуміння підстав цивільно-правової відповідальності, що 
призводить до появи великої кількості розбіжностей  на практиці застосування 
зазначеного інституту. Дискусійний характер має й проблема визначення 
специфіки цивільно-правової відповідальності. Отже, багатоманітні аспекти 
вказаної категорії вимагають постійного аналізу та додаткового дослідження. 

В юридичній науці сформувалися два основних підходи до тлумачення 
відповідальності. Перша група вчених, серед яких: В.П. Грибанов,  Н.С. Малеін, 
С.Н. Братусь, визначає відповідальність як застосування примусових заходів до 
осіб за вчинення ними правопорушення (ретроспективний підхід) [5, 6, 7]. Інша 
група дослідників надають відповідальності більш широкого розуміння і 
розглядають її як категорію, що включає в себе не тільки негативні, але й 
позитивні аспекти. Наприклад, Б.Т. Базилев,  М.С. Богданова   наголошують на 
тому, що особа несе відповідальність за належне виконання своїх зобов’язань, а 
не лише за їх порушення. Позитивна відповідальність передбачає свідоме, 
відповідальне ставлення до своїх вчинків, до виконання своїх зобов’язань 
(перспективний підхід) [8,9]. На нашу думку, в процесі формування розуміння 
цивільно-правової відповідальності необхідно спиратися на ретроспективний 
підхід, адже результатом застосування означеного виду юридичної 
відповідальності завжди є покладення на правопорушника негативних наслідків. 
Саме їх несприятливість, невигідність стимулюють учасників цивільних 
відносин до належної поведінки. 

Як зазначалося вище, одним із дискусійних питань серед науковців 
залишається визначення підстав цивільно-правової відповідальності. Ще з часів 
радянського періоду пануючою є думка, що необхідною підставою цивільно-
правової відповідальності є склад цивільного правопорушення [2, с. 5-7]. При 
цьому, під складом цивільного правопорушення одні автори розуміють 
сукупність певних ознак правопорушення, що характеризують його як достатню 
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Таким чином, можна зробити висновок, що засновницький договір повного 
товариства є організаційним діловим договором;  він поєднує елементи 
приватного та публічного права, де перші переважають, але все ще не 
виключають наступного, а перші та другі визначають організацію та діяльність 
повного товариства;  вона спрямована на створення нового суб’єкта 
господарювання, незалежно від того, що цей суб’єкт господарювання може не 
мати статусу юридичної особи. Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що в 
чинному цивільному законодавстві України, а також у законодавстві про 
державну реєстрацію необхідно встановити правила щодо нотаріальної форми 
установчого договору повного товариства. 
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радянського періоду пануючою є думка, що необхідною підставою цивільно-
правової відповідальності є склад цивільного правопорушення [2, с. 5-7]. При 
цьому, під складом цивільного правопорушення одні автори розуміють 
сукупність певних ознак правопорушення, що характеризують його як достатню 
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умову відповідальності, інші – сукупність загальних, типових умов, наявність 
яких необхідна для покладення відповідальності за порушення цивільних прав та 
обов’язків, і які в різних поєднаннях зустрічаються при будь-якому цивільному 
правопорушенні [3, с. 756]. Разом з тим, склад  цивільного правопорушення 
визначається тим юридичним фактом, що породжує правовідносини між 
правопорушником та потерпілим, тобто створює певні права потерпілого й 
обов’язки порушника з відшкодування збитків, завданих протиправною дією. 
Особливою в даному контексті є точка зору Г. В. Хохлової, яка піддає критиці 
концепцію складу цивільного правопорушення, і зазначає, що єдиною та 
обов’язковою умовою цивільно-правової відповідальності є завдання майнової 
або немайнової шкоди, тобто применшення матеріального чи нематеріального 
блага [10, с. 80-81]. Однак, більш доречною вбачається позиція Г.К. Матвєєва, 
який вказує, що за відсутності повноцінного складу правопорушення слід 
говорити не про відповідальність, а про обов’язок відшкодувати шкоду чи 
сплатити штраф [2, с. 7]. 

Разом з тим необхідно відзначити, що в наш час серед правників з’явилися 
інші міркування стосовно підстав виникнення цивільно-правової 
відповідальності. Існує сукупність праць вчених цивілістів, загальною тезою 
яких є те, що єдиною та загальною підставою виникнення цивільно-правової 
відповідальності є порушення суб’єктивних цивільних прав, як майнових, так і 
особистих немайнових. Дане твердження обґрунтовується дослідниками 
виходячи із принципу рівності суб’єктів цивільних відносин та індивідуального 
характеру цивільно-правової відповідальності, яка являє собою відповідальність 
одного учасника майнового обороту перед іншим (порушника перед 
потерпілим), а її загальною метою є поновлення порушеного права [4, с. 703]. На 
наш погляд,  більш точним є останній із викладених підходів, тому і підставою 
для відповідальності у цивільному праві необхідно визнати факт порушення 
суб’єктивного права однієї зі сторін у правовідносинах. Виходячи із цього, 
недоречним є вживання понять «об’єктивна сторона» та «суб’єктивна сторона» 
як елементів складу цивільного правопорушення, оскільки розмір заподіяної 
шкоди у такому випадку не є важливим, а достатнім є лише факт порушення 
суб’єктивного права особи.  

Продовжуючи огляд проблемних питань цивільно-правової 
відповідальності, необхідно вказати, що для неї притаманні як загальні ознаки 
юридичної відповідальності, так і власні, які вказують на її особливості та 
визначають її місце серед інших видів юридичної відповідальності. Серед 
загальних виділяють такі: державний примус, суспільний осуд, негативні 
наслідки для правопорушника [11, с. 362]. До власних ознак належать: 
майновий, компенсаційний, індивідуальний характер, додатковість обтяження, 
еквівалентність, відповідальність юридично рівних суб’єктів один перед одним 
[11, с. 361]. Особливою серед специфічних рис цивільно-правової 
відповідальності є мета останньої. Її призначення полягає не у покаранні 
правопорушника, як, наприклад, у кримінальному праві, а спрямована на  
відновлення (компенсацію) суб’єктивного цивільного права потерпілої особи. З 
огляду на це, цивільна відповідальність завжди звернена на майнову сферу 

правопорушника, адже шляхом відшкодування шкоди він відновлює суб’єктивне 
право потерпілого, без застосування примусових заходів покарання. Отже, 
сукупність специфічних ознак, в тому числі й особлива мета цивільно-правової 
відповідальності, на нашу думку, надають можливість вказувати на її 
самостійність у системі юридичної відповідальності.  

Виходячи із зазначеного, доходимо висновку, що цивільно-правова 
відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності, що означає 
покладання на учасників цивільних правовідносин негативних наслідків у разі 
порушення ними суб’єктивних цивільних прав.  
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умову відповідальності, інші – сукупність загальних, типових умов, наявність 
яких необхідна для покладення відповідальності за порушення цивільних прав та 
обов’язків, і які в різних поєднаннях зустрічаються при будь-якому цивільному 
правопорушенні [3, с. 756]. Разом з тим, склад  цивільного правопорушення 
визначається тим юридичним фактом, що породжує правовідносини між 
правопорушником та потерпілим, тобто створює певні права потерпілого й 
обов’язки порушника з відшкодування збитків, завданих протиправною дією. 
Особливою в даному контексті є точка зору Г. В. Хохлової, яка піддає критиці 
концепцію складу цивільного правопорушення, і зазначає, що єдиною та 
обов’язковою умовою цивільно-правової відповідальності є завдання майнової 
або немайнової шкоди, тобто применшення матеріального чи нематеріального 
блага [10, с. 80-81]. Однак, більш доречною вбачається позиція Г.К. Матвєєва, 
який вказує, що за відсутності повноцінного складу правопорушення слід 
говорити не про відповідальність, а про обов’язок відшкодувати шкоду чи 
сплатити штраф [2, с. 7]. 

Разом з тим необхідно відзначити, що в наш час серед правників з’явилися 
інші міркування стосовно підстав виникнення цивільно-правової 
відповідальності. Існує сукупність праць вчених цивілістів, загальною тезою 
яких є те, що єдиною та загальною підставою виникнення цивільно-правової 
відповідальності є порушення суб’єктивних цивільних прав, як майнових, так і 
особистих немайнових. Дане твердження обґрунтовується дослідниками 
виходячи із принципу рівності суб’єктів цивільних відносин та індивідуального 
характеру цивільно-правової відповідальності, яка являє собою відповідальність 
одного учасника майнового обороту перед іншим (порушника перед 
потерпілим), а її загальною метою є поновлення порушеного права [4, с. 703]. На 
наш погляд,  більш точним є останній із викладених підходів, тому і підставою 
для відповідальності у цивільному праві необхідно визнати факт порушення 
суб’єктивного права однієї зі сторін у правовідносинах. Виходячи із цього, 
недоречним є вживання понять «об’єктивна сторона» та «суб’єктивна сторона» 
як елементів складу цивільного правопорушення, оскільки розмір заподіяної 
шкоди у такому випадку не є важливим, а достатнім є лише факт порушення 
суб’єктивного права особи.  

Продовжуючи огляд проблемних питань цивільно-правової 
відповідальності, необхідно вказати, що для неї притаманні як загальні ознаки 
юридичної відповідальності, так і власні, які вказують на її особливості та 
визначають її місце серед інших видів юридичної відповідальності. Серед 
загальних виділяють такі: державний примус, суспільний осуд, негативні 
наслідки для правопорушника [11, с. 362]. До власних ознак належать: 
майновий, компенсаційний, індивідуальний характер, додатковість обтяження, 
еквівалентність, відповідальність юридично рівних суб’єктів один перед одним 
[11, с. 361]. Особливою серед специфічних рис цивільно-правової 
відповідальності є мета останньої. Її призначення полягає не у покаранні 
правопорушника, як, наприклад, у кримінальному праві, а спрямована на  
відновлення (компенсацію) суб’єктивного цивільного права потерпілої особи. З 
огляду на це, цивільна відповідальність завжди звернена на майнову сферу 

правопорушника, адже шляхом відшкодування шкоди він відновлює суб’єктивне 
право потерпілого, без застосування примусових заходів покарання. Отже, 
сукупність специфічних ознак, в тому числі й особлива мета цивільно-правової 
відповідальності, на нашу думку, надають можливість вказувати на її 
самостійність у системі юридичної відповідальності.  

Виходячи із зазначеного, доходимо висновку, що цивільно-правова 
відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності, що означає 
покладання на учасників цивільних правовідносин негативних наслідків у разі 
порушення ними суб’єктивних цивільних прав.  
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