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УДК 346:347.736.54 
 

ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ПРАВОЧИНІВ 
(ДОГОВОРІВ) БОРЖНИКА У СПРАВАХ ПРО 

БАНКРУТСТВО 

Беляневич О.А., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач 

відділу правового забезпечення ринкової економіки 
Науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 
(Київ) 

 
У статті розглядаються теоретико-прикладні 
проблеми застосування статті 20 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» (Закону про 
банкрутство). Оспорювання угод та дій боржника по 
виконанню зобов’язань у так званий підозрілий 
період є одним з важливих юридичних інструментів 
збільшення ліквідаційної маси боржника шляхом 
повернення до неї майна, переданого іншим особам, з 
метою захисту інтересів кредиторів. 
Обґрунтовується, що норми статті 20 Закону про 
банкрутство можна вважати тим господарсько-
правовим засобом, який спрямований на збереження 
майна боржника й істотно відрізняється від 
загальних підстав і наслідків недійсності правочинів 
у цивільному та господарському законодавстві. 
Звертається увага на те, що за змістом ст. 20 
Закону про банкрутство зазначені в ній правочини, 
що можуть оспорюватися, є спеціальними 
підставами оспорюваності правочинів (договорів) 
боржника які не пов’язані із вадами волі або 
волевиявлення. Запропоновано вважати, що 
суб’єктивний (вольовий) критерій недійсності 
правочинів боржника не повинен бути 
визначальним, оскільки всі підстави недійсності 
правочинів (договорів) боржника можна звести в 
підсумку до настання негативних економічних 
наслідків (неплатоспроможності боржника). 
 

Ключові слова: кредитор, боржник, підозрілі угоди, недійсність правочинів 
(договорів), повернення майна в ліквідаційну масу, конкурс. 

 
ВСТУП 

В юридичній літературі давно зверталася увага на те, що 
найскладнішим завданням у конкурсному праві є узгодження інтересів 
різних претендентів на майно неспроможного боржника з інтересами 
суспільного кредиту, для чого в інтересах конкурсних кредиторів 
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законодавець допускає можливість невизнання майнових наслідків угод, 
законно вчинених неспроможним боржником із третіми особами [1, с. 266].  

У сучасному українському законодавстві, як і в іноземних 
правопорядках, оспорювання так званих підозрілих (непорядних, негожих) 
угод боржника є одним з найважливіших юридичних інструментів 
консолідації та збільшення конкурсної маси шляхом повернення до неї 
майна боржника, переданого іншим особам. Норми про визнання 
недійсними угод боржника, які були вчинені ним до порушення 
провадження у справі про банкрутство та призвели його до банкрутства або 
вчинених після фактичного банкрутства з метою приховування майна, 
містилися вже у першому Законі України «Про банкрутство» від 14.05.1992 
р. і з кожною наступною редакцію цього Закону зазнавали змін. Найбільш 
принципові новели з’явилися в останній, третій редакції Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» від 22.12.2011 р. (далі – Закон про банкрутство), в якому ці 

норми викладено в статті 20 «Визнання недійсними правочинів (договорів) 
та спростування майнових дій боржника». 

Аналіз існуючої практики застосування господарськими судами ст. 20 
Закону про банкрутство дає можливість визначити основні проблеми 
визнання недійсними правочинів боржника в провадженні у справах про 
банкрутство як наукового, так і практичного характеру.  

НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНІВ БОРЖНИКА ЗА ЗАКОНОМ «ПРО 
ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ 

ЙОГО БАНКРУТОМ» 
Стаття 20 Закону про банкрутство встановлює підстави, з яких 

правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені 
боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного 
року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути 
відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у 
межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного 
керуючого або конкурсного кредитора, а також правові наслідки визнання 
таких правочинів недійсними.  

Значною мірою специфіка норм, що утворюють господарсько-
правовий інститут банкрутства, віддзеркалюється в особливому понятійно-
категоріальному апараті, який на цей час певною мірою вже сформований, 
хоча й не розроблений із достатньою ретельністю, що може перешкоджати 
ефективному правозастосуванню. Аналіз змісту ст. 20 Закону про 
банкрутство дає підстави стверджувати, що категорія недійсності в 
конкурсному праві має свої особливості порівняно із її традиційним 
цивілістичним розумінням.  

Безпосереднім предметом регулювання статті 20 Закону є відносини, 
що виникають у зв’язку з поверненням у ліквідаційну масу майна 
боржника1, яке було ним відчужене у так званий підозрілий період (після 
порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що 
передував порушенню справи про банкрутство). Підставою для такого 
повернення є визнання недійсними (оспорювання) правочинів (договорів) 
на підставах та із застосуванням наслідків їх недійсності, визначених у 
статті 20 Закону про банкрутство. Законом про банкрутство визначено і 

                                                           
1 Відповідно до ст. 20 Закону майно повертається в ліквідаційну масу, хоча ми вважаємо 

обґрунтованою пропозицію щодо закріплення в цій статі терміну «конкурсна маса» для позначення 

інтегрованої сукупності майнових цінностей, які можуть залучатися в усі процедури, а не лише в 
ліквідаційну [2, c.19]. 
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коло суб’єктів, за заявами яких правочини (договори) боржника можуть 
бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у 
справі про банкрутство: арбітражний керуючий або конкурсний кредитор 
(ч. 1 ст. 20); розпорядник майна (ч. 9 ст. 22); комітет кредиторів (ч. 8 ст. 26); 
керуючий санацією (ч. 5 ст. 28); ліквідатор (ч. 2 ст. 41).  

 Власне юридична конструкція «недійсність правочину (договору)» так, 
як її закріплено у ст. 20 Закону про банкрутство, може сприйматися з 
певною мірою умовності (для порівняння, відповідно до норм 
Господарського кодексу України (далі – ГК) та Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК) правовим наслідком недійсності угоди (договору) не може бути 
виконання боржником зобов’язання в натурі, а дострокове виконання 
майново-господарського зобов’язання не є підставою його недійсності). Так, 
Б.М. Поляков зазначає, що і правочин, і майнова дія (в розумінні ст. 20 
Закону про банкрутство) зберігають свою силу після спростування судом, 
оскільки вони є законними з точки зору норм Цивільного та Господарського 

кодексів [3 с. 174].  
Визнання недійсними правочинів (договорів) боржника є тим 

господарсько-правовим засобом, який спрямований на збереження майна 
боржника й істотно відрізняється від підстав і наслідків недійсності 
правочинів у цивільному та господарському законодавстві, на що 
зверталася увага в сучасній літературі1. Саме повернення у конкурсну масу 
майна боржника спрямоване на якнайповніше задоволення вимог 
кредиторів, тому цей механізм повинен бути бездоганно формалізований 
зрозумілою адресатам Закону мовою, адже він безпосередньо зачіпає 
стабільність майнового обороту.  

Вищий господарський суд в інформаційному листі від 28.03.2013 р. 
№ 01-06/606/2013 «Про Закон України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції 
Закону України від 22.12.2011 р. № 4212-VI)» так витлумачив норми статті 
20 Закону про банкрутство: «Під майновими діями боржника слід розуміти 
виконання боржником зобов’язань за вже укладеним до початку 
відповідного року правочином (договором) на шкоду власним інтересам або 
інтересам інших кредиторів. Наведене стосується, зокрема виконання 
зобов’язання раніше встановленого строку (терміну), відмови від власних 
майнових вимог, сплати коштів кредитору або прийняття майна в рахунок 
виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до 
боржника перевищувала вартість майна тощо. Що ж до визнання 
недійсними правочинів (договорів), то воно може мати місце у випадках 
відчуження боржником безоплатно майна, прийняття боржником на себе 
зобов’язань без необхідних дій майнового характеру іншої сторони, 
прийняття на себе заставних зобов’язань на забезпечення виконання 
грошових вимог. Правові наслідки спростування майнових дій та визнання 
недійсними правочинів (договорів) є однаковими і стосуються включення 
чи повернення майна боржника до ліквідаційної маси2. У зв’язку з цим 
визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій 

                                                           
1 Коментуючи частину 11 ст. 17 Закону в редакції від 30.06.1999 р., Б. М. Поляков зазначає, що 

сама оскаржувана угода законна, оскільки відповідає усім необхідним умовам цивільного 

законодавства, однак здійснена в підозрілий період або з зацікавленою особою, при цьому «спеціальна 
чи банкрутська» процедура оскарження дуже зручна, оскільки потребує лише підтвердження 
формальних даних: час укладення угоди та статус суб’єкта угоди [4, с. 109]. 

2 Для порівняння: частиною 11 ст. 17 Закону про банкрутство в попередній редакції 

передбачалася реституція: все отримане за угодами боржника, визнаними недійсними на підставах, 
встановлених в цій статті, повертається сторонам. 
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боржника у відповідних випадках не тягне за собою припинення 
правовідносин, що склалися, тому кредитор за недійсним правочином 
(договором) або спростованою майновою дією має право вибору - 
погашення свого боргу в першу чергу в процедурі банкрутства [курсив наш 
– О.Б.] або виконання зобов’язання боржником у натурі після припинення 
провадження у справі про банкрутство» (п. 16). 

У науково-практичному коментарі до третьої редакції Закону 
знаходимо інше визначення: «спростування майнових дій – заперечення, 
відхилення, оспорення фактичних даних чи обставин, які визначають 
правомірність майнових дій боржника. По суті це одна з форм визнання 
недійсними [курсив наш – О. Б.] (безпідставними, незаконними, нечинними 
і т.ін.) дій боржника, які вчинені щодо розпорядження майном боржника 
на підставі рішень боржника (керівника боржника, власника боржника, 
загальних зборів боржника тощо), які не відповідають законодавству та/або 
компетенції службових осіб боржника або його органів, або вчинені без 

достатніх підстав. Наприклад: перерахування грошових коштів за нібито 
виконані роботи (послуги, товари), яких в дійсності не виконувалося (не 
отримувалося) тощо» [5, с. 286-287].  

Пропозицію закріпити у вітчизняному законодавстві термін 
«спростування майнових дій боржника» було свого часу аргументовано тим, 
що саме спростування дій боржника як традиційний засіб відносин 
неспроможності «дістався до нас іще з конкурсного процесу дореволюційної 
Росії. Оскільки сучасне законодавство про неспроможність (банкрутство) в 
Україні передбачає спростування лише угод, а не всіх дій боржника, тим 
самим виключається «ряд майнових відносин, що не охоплюються поняттям 
угод, наприклад, виконання зобов’язань» [6, с. 112-113]. Стверджувалося 
також, що дії, пов’язані з виконанням угоди, – це не сама угода, а «юридично 
значимі дії» (наприклад, виконання зобов’язання, що можуть виникнути не 
тільки в результаті угод, але і юридичних вчинків, неправомірних дій 
(деліктів). На користь «спростування майнових дій (угод) боржника» 
наводилося й те, що в основі національного законодавства України про 
неспроможність (банкрутство) завжди лежала конструкція 
загальноцивільного визнання угод недійсними, хоча у відносинах 
неспроможності спростовуються тільки законні угоди, якщо ж вони 
суперечать нормам ЦК, то визнаються недійсними у порядку позовного 
провадження [6, с. 113]. 

Проте історія питання є дещо іншою.  
У дореволюційному законодавстві термін «спростування» (угод, дій, 

актів боржника тощо) не використовувався і був інструментом суто 
доктринальним. Статтею 460 Статуту судочинства торгового (глава 9, 
розділ 2 «Розыскание имущества»), яка разом зі статтею 461 цього Статуту 
і утворювала нормативну основу теоретичної конструкції права 
спростування, було встановлено наступне: «К составу имущества 
несостоятельного считается принадлежащим не только все его наличное 

имущество, но и все, что из недвижимого, по статье 4611, в продолжение 
последних десяти лет до несостоятельности заложено или отчуждено 
безденежно, и тогда, как долги, по коим несостоятельность оказалась, 
превышали уже в половину имение несостоятельного, и после того, до 

                                                           
1 Стаття 461 Статуту судочинства торгового містила правила щодо нерухомого майна, яке 

вважається безоплатно відчуженим за обставин, зазначених у ст. 460 Статуту, і переведене на підставі 
різних актів на ім’я дітей, родичів, одному з подружжя на шкоду позикодавцям.  
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самого открытия несостоятельности, дела его уже не поправлялись, а 
потому имение, им отчужденное по долгам, на нем лежащим, 
принадлежало уже в существе своем, не ему, но заимодавцам его» [8]1. 
Зазначимо також, що договір боржника міг бути визнаний недійсним і на 
підставі п. 2 ст. 1529 т. Х Зводу законів цивільних, для чого необхідно було 
встановити «злу волю» з боку обох контрагентів [9]2.  

Розгорнутий аналіз права спростування таких угод знаходимо у працях 
вчених дожовтневого періоду3. Дозволимо собі розлогу цитату Г. Ф. 
Шершеневича мовою оригіналу: «Право опровержения предполагает, что 
конкурсные кредиторы не в состоянии получить полное удовлетворение из 
наличного имущества должника. Оно представляет собой требование, 
обращенное к третьему лицу, о возвращении в конкурсную массу той 
ценности, которую это лицо получило от должника по сделке, совершенной 
перед объявлением несостоятельности. Закон признает целый ряд сделок 
недействительными в отношении конкурсных кредиторов. Следовательно, 

такие сделки признаются по закону не ничтожными, а лишь опровержимыми 
по инициативе конкурсного попечителя. Даже более, сделки эти сохраняют 
свою силу в отношении лиц, их заключивших, т.е. несостоятельного должника 
и третьих лиц, и последние имеют право впоследствии настаивать на 
исполнении со стороны несостоятельного должника из образовавшегося у него 
впоследствии имущества. В этом отношении рассматриваемое опровержение 
отличается от других случаев опровержения, которые известны современным 
положительным законодательствам и направлены на уничтожение самой силы 
сделки, а не только ее результата, имеют своей целью восстановление того 
положения, в котором стороны находились до заключения сделки» [1, с. 266-267]. 

Вочевидь, для правильного сприйняття наукової спадщини будь-якого 
вченого необхідно розуміти особливості його наукового глосарію та творчий 
стиль загалом. Термін «спростовність» («опровержимость») 
використовувався Г. Ф. Шершеневичем як родовий, а не як винятково 
спеціальний термін конкурсного процесу. Класифікуючи недійсні угоди в 
підручнику з цивільного права, він виділяв: 1) абсолютно недійсні (нікчемні) 
угоди та 2) відносно недійсні або такі, що можуть спростовуватися4 [11, 
c. 174]5. Наведемо також визначення угоди за Г. Ф. Шершеневичем:  

- під іменем юридичної угоди розуміється таке виявлення волі, яке 
безпосередньо спрямоване на юридичні наслідки, тобто на встановлення, 
зміну або припинення юридичних відносин;  

- юридична угода іншими словами називається юридичним актом;  

                                                           
1 Як було зазначено в одному з рішень Касаційного департаменту Урядового Сенату, «для 

признания по иску Конкурса подлежащим уничтожению договора, заключенного незадолго до 

несостоятельности, по продаже должником 3-му постороннему лицу, необходимо истцу доказать во 1-х 
фактическую несостоятельность продавца имущества во время заключения договора об отчуждении и 
во 2-х, заключение договора во вред кредиторам, с намерением обоих контрагентов изъять из обладания 
кредиторов имущество должника, составляющее предмет сделки» [9, с. 79]  

2 Згідно із зазначеним п. 2 ст. 1529 т. Х Зводу законів, договір недійсний та зобов’язання 
нікчемне, якщо причиною, що спонукала до його укладення, є досягнення мети, законом забороненої.  

3 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. – М.: «Статут», 2000. – 477 с. [1]; Гольмстен А. Х. Учение 

о праве кредитора опровергать юридические акты, совершенные должником в его ущерб, в современной 
юридической литературе // Юридические исследования и статьи. Т. 2. – СПб., 1913. – С. 1-156 [10]. 

4 Необхідно уточнити, що у цивільному законодавству Російської імперії термін «спростовність» 
(«опровержимость») угод відомий не був, не використовувався він і у проекті Цивільного уложення Росії 

(ст. 60), розробленого Редакційною комісією у 1882-1905 рр. [12, с. 116. ] З огляду на це термін 
«опровержимость» слід розглядати винятково таким, що вживався Г. Ф. Шершеневичем у науковому 
слововжитку. 

5 «Сделка как при ничтожности, так и при опровержимости недействительна, но во втором случае 

она считается действительною, пока не опровергнута, так что при молчании заинтересованного лица 
сделка может сохранить полную свою силу» [11, c. 174]. 
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- юридична угода протиставляється правопорушенню [11, с. 153]. 
Таким чином, як у цивілістичному вченні відомого вченого, так і в його 

теорії конкурсного процесу, в тому числі у питанні недійсності угод 
боржника, ми не знаходимо вказівки на будь-які інші дії, що не були б 
угодами (юридичними актами).  

Отже, основний аргумент на користь використання у статті 20 Закону 
про банкрутство терміну «спростування» не знаходить свого обґрунтування 
в історичному досвіді, а загальновідомим та зрозумілим його еквівалентом 
має бути «оспорювання».  

Які ж «майнові дії боржника» можуть бути оспорюваними?  
Як відомо, у праві під дією розуміється вольова поведінка особи, 

зовнішнє виявлення волі та свідомості [14, с. 168]. У класифікації 
юридичних фактів договір відноситься до первинно-правоутворюючих 
юридичних фактів, тобто таких, з яким пов`язане виникнення 
правовідносин, дії ж сторін, спрямовані на зміну або припинення вже 

існуючих договірних відносин (або окремих прав та обов’язків), є 
правочином, але не договором. 

Прагнучи якось пояснити законодавчий неологізм, П. Д. Пригуза та 
А. П. Пригуза зазначають, що майнові дії боржника – це вид юридичних дій, 
як-то вчинки, що здійснені боржником або від імені боржника і мають 
матеріальний вираз у формі документа будь-якого правочину (угоди, 
договору), розпорядчого документа (платіжного доручення, накладної, 
векселя) тощо, тобто акта, пов’язаного з волевиявленням боржника як 
суб’єкта правовідносин на відчуження майнових активів боржника [5, 
с. 286]. Таке пояснення навряд чи можна сприйняти, оскільки правочин 
(угода, договір) як вольова дія, виявлення волі у принципі не може бути 
формою [від лат. forma – вигляд, зовнішність, зовнішній вираз] будь-чого. 
Навпаки, як це випливає зі ст. 205 ЦК, правочин має свою форму – усну чи 
письмову, і, вочевидь, недійсним може бути лише сам правочин, а не його 
форма як така (вади ж письмової форми тягнуть за собою передбачені 
ст. 218 ЦК наслідки). 

В сучасній літературі звертається увага на те, що виведення активів 
боржника відбувається, насамперед, шляхом передачі боржником своїх 
прав на майно іншим особам, а оскільки в російський [і в українській, – 
О. Б.] правовій системі прийнята каузальна модель передачі майнових прав, 
яка вимагає для дійсності такої передачі наявності у особи, що передає, 
зобов’язання, то, відповідно, виведення активів відбувається шляхом 
виконання зобов’язання, а для банкрутства важливо забезпечити 
можливість оспорювання такого виконання [13, с. 110-111].  

Питання про те, чи можна дії щодо виконання зобов’язання вважати 
одностороннім правочином, у цивілістичній літературі дискутується давно, 
не дає однозначної відповіді на нього і судова практика. Як відомо, одна з 
найпоширеніших у теорії права класифікацій правомірних дій включає в 
себе: 1) індивідуальні акти (в тому числі правочини), 2) юридичні вчинки, 

3) дії, що створюють об’єктивований результат [13, с. 168]. Теорія 
юридичних вчинків отримала розгорнуту і доволі складну аргументацію в 
працях О. О. Красавчикова, який визначав юридичний вчинок як дію, що 
спричиняє юридичні наслідки, визначені законом, незалежно від 
спрямованості волі на їх настання. Визнаючи, що юридичні вчинки дуже 
наближені до правочинів, автор лише сформулював «можливість поставити 
питання» про те, які з положень ЦК можуть бути застосовані до юридичних 
вчинків, а які ні, втім вичерпної відповіді на нього не надав [15, с. 169, 217]. 
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На наш погляд, найскладніше пояснити, чому зобов’язана особа, виконуючи 
свій обов’язок у межах договірного відношення (щодо оплати товару, 
передачі майна, виконання робіт тощо) не має на меті припинення 
зобов’язання належним виконанням [16, с. 23; 17, с. 20-21]. Тому дії щодо 
виконання зобов’язання мають вважатися вторинними юридичними 
фактами, які спрямовані на зміну або припинення правовідносин і які не є 
договорами1. Як уявляється, в тих випадках, коли юридична наука не може 
дати однозначної відповіді законодавцю стосовно тих чи інших правових 
явищ, останній повинен діяти найбільш раціональним, прагматичним 
чином, закріплюючи в нормах бажаний правовий результат і спосіб його 
досягнення. Для цього достатньо було б закріпити в ст. 20 Закону про 
банкрутство правило про те, що її норми застосовуються до оспорювання 
дій, спрямованих на виконання майнових зобов’язань боржника.  

Вважаємо, що принаймні для цілей законодавчого регулювання 
відносин неспроможності, в тому числі встановлення правового режиму 

правочинів (договорів) боржника, вчинених у «підозрілий» період, та 
практики правозастосування можна сприйняти запропоноване в літературі 
розуміння таких правочинів як будь-яких дій боржника, що спричиняють 
юридичні наслідки у вигляді зменшення майнової сфери боржника 
незалежно від кваліфікації (виду) юридичного факту [18, с. 17]. 

Крім того, до відносин, пов’язаних із поверненням в конкурсну масу 
майна боржника, повинні застосовуватися і норми глави 83 ЦК у випадках, 
коли майно боржника було набуте, збережене іншими особами без 
достатньої правової підстави.  

З огляду на викладене, можна підсумувати, що сучасна теорія права 
та теорія конкурсного процесу не дають підстав вважати запроваджений 
законодавцем термін «спростування майнових дій боржника» будь-яким 
чином обґрунтованим, доцільним та точним, тому назву статті 20 Закону 
про банкрутство має бути змінено на «Оспорювання правочинів (договорів) 
боржника».  

Зробимо кілька загальних зауважень стосовно проблеми недійсності 
правочинів у конкурсному процесі, яка має вирішуватися законодавцем на 
основі базових принципів цього правового інституту, якими було 
запропоновано вважати:  

- ідею конкурсу кредиторів, адже конкурс – єдино можлива організація 
провадження, що забезпечує задоволення конкуруючих вимог кредиторів 
неплатоспроможного боржника на засадах рівності та справедливості; 

- процедурний порядок задоволення вимог кредиторів, оскільки 
процедура технологічно реалізує ідею про оптимальну процесуальну форму 
задоволення конкуруючих вимог сукупності кредиторів 
неплатоспроможного боржника на засадах справедливості і раціоналізму;  

- узгодженість нормативних приписів права із суміжними інститутами 
права, що має гарантувати інтеграцію права банкрутства до національної 
системи права [2, c. 16-17] [курсив наш, – О. Б.].  

Правовий результат, який має досягатися реалізацією норм статті 20 
Закону, має оцінюватися крізь призму цих принципів права банкрутства та 
загалом у контексті усього Закону «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом». Мета конкурсного процесу 
залишається незмінною і полягає в рівномірному задоволенні всіх 

                                                           
1 Це випливає зі ст. 202 ЦК та ст. 174 ГК, які визначають правочин та, відповідно, господарські 

угоди як дії, що спрямовані на зміну або припинення цивільних та господарських прав та обов’язків. 
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кредиторів шляхом розподілу майна боржника та усуненні випадкових 
переваг одного перед іншими [1, с. 88]. Той факт, що в сучасному 
українському законодавстві про банкрутство на перше місце поставлено 
мету відновлення платоспроможності боржника, а не задоволення 
кредиторів, не може підірвати значення рівномірного задоволення усіх 
кредиторів як домінанти конкурсного процесу.  

Як зазначав свого часу Є. В. Васьковський, неспроможність може бути 
трьох видів:  

1) нещасна – викликана збігом таких обставин, за яких при усій 
розсудливості та обачливості передбачити її та відвернути було неможливо; 

2) необережна як результат власної вини боржника (наприклад, 
невдалий підбір персоналу, недбалість у веденні торгових книг тощо); 

3) злісна (навмисна) – зумовлена умислом чи підробленням з боку 
боржника, тобто викликана діями, що вчинялися ним з метою приховати 
дійсний стан своїх справ та позбавити кредиторів можливості отримати 

повне задоволення [19, с. 423-424]1. 
Ця класифікація з часом не втратила актуальності, а тому не може не 

враховуватися при законодавчому встановленні правового режиму 
правочинів боржника, оскільки будуть порушуватися і сама ідея конкурсу, 
і принципи рівності, справедливості, раціональності. Відомо, що інститут 
банкрутства сьогодні доволі часто використовується недобросовісними 
суб’єктами господарювання у позаправовий спосіб (як засіб ухилення від 
сплати податків та заборгованості кредиторам-контрагентам, здійснення 
рейдерських захоплень та усунення з ринку конкурентів, як інструмент 
перерозподілу власності), через що особливого значення набуває 
використання ефективних господарсько-правових засобів запобігання 
злісному банкрутству. 

Практика застосування господарськими судами норм ст. 20 Закону 
про банкрутство свідчить про те, що практично в усіх випадках правочини 
(договори) боржників, які вчинялися в підозрілий період, були спрямовані 
на створення штучної заборгованості в рамках договірних конструкцій, які 
зовні виглядають законними, наприклад: 

- договір поруки укладено відповідачами не для настання його 
реальних наслідків, які полягають у забезпеченні належного виконання 
зобов’язань за основним договором поручителем на випадок їх 
невиконання/порушення зобов’язаною за договором стороною, а вчинено 
відповідачами зі свідомого розрахунку, що невиконання основного 
договору матиме місце і покупець не здійснить розрахунок за договором 
купівлі-продажу, так само як і поручитель через складне фінансове 
становище не зможе здійснити погашення вимог кредитора [20]; 

- внаслідок укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних 
паперів та уступки права вимоги, основне мета яких полягала в тому, щоб 
створити уявлення у оточуючих про наявність правового зв’язку між 
сторонами такого правочину, відповідачами було створено штучну 
кредиторську заборгованість в обсязі, достатньому для отримання контролю 
над процедурою банкрутства (отримання контролю над зборами кредиторів) з 
метою подальшого ухилення від сплати кредитних зобов’язань тощо [21].  

Аналіз підстав недійсності правочинів (договорів), закріплених в ст. 20 
Закону, дає підстави стверджувати, що ці підстави можуть бути зведені до 

                                                           
1 Крім несення цивільно-правових наслідків, злісний банкрут на той час піддавався, на відміну 

від нещасних та необережних банкрутів, ще й кримінальному суду разом зі своїми співучасниками. 
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об’єктивного критерію – негативних наслідків у вигляді зменшення 
майнової бази боржника та неплатоспроможності. Тобто значення має 
загальний негативний результат господарювання, а не критерій вад волі 
сторін правочину. Задоволення вимог кредиторів у провадженні про 
банкрутство, як вірно стверджує Л. І. Грабован, має бути визнано 
центральною ідеєю і основоположним елементом призначенням інституту 
банкрутства, в той час, як інші наслідки (погашення (списання) боргів 
боржника, ліквідація неплатоспроможного суб’єкта, відновлення 
платоспроможності підприємця, нарешті, функціонування судових органів 
чи арбітражних управляючих – у ринковій економіці мають другорядне та 
проміжне призначення [22, с. 88]. Тому, на наш погляд, необхідність 
формування ліквідаційної маси боржника з метою повного або часткового 
задоволення вимог кредиторів у конкурсному процесі дозволяє відійти у 
правозастосуванні від оцінки суб’єктивного (вольового) критерію 
недійсності правочинів боржника, принаймні, він не повинен бути 

визначальним. Головними мають бути негативні господарські наслідки їх 
виконання боржником, для чого необхідною є економіко-правова оцінка 
усієї діяльності боржника, а не його окремих (атомарних) правочинів 
(договорів), яка (оцінка) є в принципі є зайвою при застосуванні норм ЦК 
та ГК про недійсність цивільно-правових правочинів та господарських 
договорів відповідно.  

Можливість такої оцінки судом процесуально забезпечується нормою 
ч. 9 ст. 16 «Виключна підсудність справ» Господарського процесуального 
кодексу України (далі - ГПК), відповідно до якої справи у майнових спорах, 
передбачених п. 7 ч. 1 ст. 12 ГПК, в тому справи у спорах визнання 
недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником, 
розглядаються господарським судом, у провадженні якого перебуває справа 
про банкрутство. Зазначена норма кореспондуються з положеннями ч. 4 
ст. 10 Закону про банкрутство, відповідно до якої суд, у провадженні якого 
перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами 
до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких 
правочинів (договорів), укладених боржником, тощо. 

На думку Б.М. Полякова, інститут визнання правочину по цивільно-
правовим підставам у відносинах банкрутства є неефективним, оскільки 
вимагає значної кількості доказів, метою яких є підтвердження удаваності 
правочину [3 с. 171], але складно погодитися із його висновком про те, що не 
можна об’єднувати при подачі позову або заяви підстави про визнання 
недійсними правочинів (зобов’язань) загальноцивільні або господарсько-
правові підстави і підстави Закону про банкрутство, оскільки одночасний 
розгляд таких вимог у позовному провадженні та у процедурі банкрутства 
неможливий, і для кожної з таких вимог існує своя процедура розгляду [3 
с. 171, 173]. Сама по собі процедура розгляду судом будь-якої справи (чи 
справи позовного провадження, чи провадження у справі про банкрутство) не 
може бути самоціллю. Як зазначає Верховний Суд України, за умови 
порушення провадження у справі про банкрутство боржника особливістю 
таких спорів є їх розгляд і вирішення господарським судом без порушення 
нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону про 
банкрутство, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про 
банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за 
діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси 
та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення 
вимог кредиторів (лист ВСУ від 01.09.2016 р. «Висновки Верховного Суду 
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України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про 
перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 11116 
ГПК України, за I півріччя 2016 р.»).  

Дійсно, в Законі про банкрутство відсутня пряма вказівка на 
можливість визнання правочинів (договорів) недійсними на підставах, 
передбачених Цивільним та Господарським кодексами. Стаття 2 Закону про 
банкрутство визначає, по-перше, що провадження у справах про 
банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним 
кодексом України, іншими законодавчими актами України, по-друге, що 
цей Закон має пріоритет перед іншими законодавчими актами України у 
регулюванні відносин, пов’язаних з банкрутством суб’єктів 
підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених цим 
Законом. Тому немає жодних підстав вважати, що Законом «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
виключається застосування норм Цивільного та Господарського кодексів 

України про правочини (угоди), якими серед іншого встановлюються 
підстави їх недійсності. Пріоритетність Закону слід розуміти як формулу lex 
specialis derogat generali, яка стосується лише регулювання відносин 
неспроможності і в якій під спеціальним законом мається на увазі власне 
Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом». Вочевидь, норми глави 16 «Правочини» та розділу ІV 
«Господарські зобов’язання» ГК не є такими, що регулюють відносини 
неспроможності, а отже, норми Закону щодо недійсності правочинів 
боржника не витісняють загальні положення про правочини, а можуть 
визнаватися спеціальними підставами оспорюваності правочинів 
(договорів) боржника, тим більше що за змістом статті 20 Закону ці 
правочини не є (або, принаймні, не всі з них є) такими, що мають вади волі 
або волевиявлення.  

Схожа позиція викладена Верховним судом України в зазначеному 
вище листі від 01.09.2016 р.: з огляду на сферу регулювання Закону про 
банкрутство загалом і за змістом зазначеної норми ст. 20, вона є 
спеціальною по відношенню до загальних, установлених ЦК підстав для 
визнання правочинів недійсними, тобто ця норма передбачає додаткові, 
специфічні підстави для визнання правочинів недійсними, які характерні 
виключно для правовідносин, що виникають між боржником і кредитором 
у процесі відновлення платоспроможності боржника чи визнання його 
банкрутом. З огляду на положення статей 4, 104, 110 - 112 ЦК, Закон про 
банкрутство є частиною цивільного законодавства, що не виключає 
можливості застосування до правовідносин, які регулює цей спеціальний 
Закон, також норм ЦК, зокрема, щодо загальних підстав для визнання 
недійсними правочинів за участі боржника. 

Стаття 20 Закону присвячена саме тим правочинам (договорам), 
правовий результат яких (відчуження майна боржника) заперечується і 
потребує усунення з метою захисту інтересів добросовісних кредиторів. Що 
ж стосується загальних підстав недійсності правочинів (договорів) 
боржника, тобто заперечення їхньої юридичної сили, то в Законі закріплено 
ідею про те, що порушення провадження про банкрутство не може 
легалізувати усі правочини (договори) боржника, в тому числі нікчемні. 
Частиною 4 ст. 10 Закону встановлено, що суд, у провадженні якого 
перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами 
до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких 
правочинів (договорів), укладених боржником; а також справ у спорах 
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про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним 
позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий 
орган, визначений Податковим кодексом України. Отже, враховуючи 
вищевикладене, правочини (договори) боржника може бути визнано 
недійсними відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, 
а також на підставах та в порядку, передбаченому цим Законом. Що ж 
стосується процесуального порядку розгляду вимог про визнання 
недійсними правочинів з підстав, передбачених ГК та ЦК, то ситуація може 
бути вирішена шляхом включення до ст. 20 Закону про банкрутство норми 
про те, що суд може визнати недійсною будь-яку угоду на підставах, які 
передбачені законом. 

Нарешті, законодавчо має бути вирішена проблема черговості 
погашення вимог кредиторів, правочини (договори) яких із боржником було 
визнано недійсними на підставі ст. 20 Закону про банкрутство. Частиною 3 
ст. 20 Закону про банкрутство встановлено, що кредитор за недійсним 

правочином (договором) або спростованою майновою дією має право 
вибору: погашення свого боргу в першу чергу в процедурі банкрутства або 
виконання зобов’язання боржником у натурі після припинення 
провадження у справі про банкрутство. В літературі зверталася увага на те, 
що такий підхід законодавця не є достатньо виваженим, оскільки, як вже 
зазначалося вище, певна частина угод, які може бути оскаржено в 
процедурі банкрутства, здійснюються навмисно, з метою вивести активи 
боржника та за змовою з кредиторами. Якщо такі кредитори отримають 
право на погашення боргу в першу чергу у процедурі банкрутства, це не 
відповідатиме загальним засадам та меті конкурсного процесу. Більше того, 
для кредитора, вимоги якого за законом повинні задовольнятися не у першу 
чергу, з’являється можливість за домовленістю з боржником шляхом 
укладання відповідного договору та подальшого визнання його недійсним 
задовольнити свої вимоги вже у першу чергу. З огляду на це можна зробити 
висновок, що положення ч. 3 ст. 20 Закону про банкрутство в редакції від 
22.12.2011 р. надають можливість маніпулювання черговістю задоволення 
вимог кредиторів, сприяють здійсненню недобросовісних дій у процедурі 
банкрутства. У зв’язку із цим слід понизити черговість задоволення вимог 
кредиторів, а саме після задоволення вимог кредиторів третьої черги в 
процедурі банкрутства [23, с. 145].  

ВИСНОВКИ 
Оспорювання угод та дій боржника по виконанню зобов’язань у так 

званий підозрілий період є одним з важливих юридичних інструментів 
збільшення ліквідаційної маси боржника шляхом повернення до неї майна, 
переданого іншим особам, з метою захисту інтересів кредиторів.  

Норми статті 20 Закону про банкрутство можна вважати тим 
господарсько-правовим засобом, який спрямований на збереження майна 
боржника й істотно відрізняється від загальних підстав і наслідків 
недійсності правочинів у цивільному та господарському законодавстві.  

Назва статті 20 Закону про банкрутство має бути змінено на 
«Оспорювання правочинів (договорів) боржника», за правилами якої має 
здійснюватися також оспорювання дій, спрямованих на виконання 
майнових зобов’язань боржника. 

Правочини (договори) боржника може бути визнано недійсними 
відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, при цьому 
норми ст. 20 Закону про банкрутство щодо недійсності правочинів 
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боржника є спеціальними підставами оспорюваності правочинів (договорів) 
боржника які не завжди мають вади волі або волевиявлення.  

Необхідність формування ліквідаційної маси боржника з метою 
повного або часткового задоволення вимог кредиторів у конкурсному 
процесі дозволяє відійти у правозастосуванні від оцінки суб’єктивного 
(вольового) критерію недійсності правочинів боржника. Головним мають 
бути негативні господарські наслідки їх виконання боржником, для чого 
необхідною є економіко-правова оцінка усієї діяльності боржника, а не його 
окремих (атомарних) правочинів (договорів) 

Особливість розгляду таких спорів полягає в тому, що їх розгляд і 
вирішення господарським судом здійснюється без порушення нових справ, 
що випливає з правил ГПК про їх виключну підсудність. 
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The article deals with the theoretical and applied problems of the application of 
Article 20 of the Law of Ukraine "On restoring the debtor's solvency or 
recognizing it as a bankrupt" (Bankruptcy Law). Contestation of obligations and 

actions of the debtor in fulfilment of obligations in the so-called suspicious 
period is one of the important legal instruments for increasing the debtor's 
liquidation mass by returning to it the property transferred to other persons in 
order to protect the interests of creditors. It is substantiated that the provisions 
of Article 20 of the Bankruptcy Law can be considered as a legal remedy aimed 
at preserving the debtor's property and substantially differs from the general 
grounds and consequences of invalidity of transactions in civil and commercial 
law. Attention is drawn to the fact that the content of Art. 20 of the Bankruptcy 
Law the contradictory laws indicated in it are special grounds for contesting 
debtor's transactions (agreements) that are not related to defects of will or will. 
It is suggested to assume that the subjective (volitional) criterion of invalidity of 
the debtor's transactions should not be determinative, since all grounds for 
invalidity of the debtor's transactions (agreements) can be reduced in the end to 
the occurrence of negative economic consequences (insolvency of the debtor). 
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В статті розглядаються питання, пов’язані з 
використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій у сфері господарювання. 
Аналізуються положення чинного законодавства 
України, що регулюють зазначені відносини, 
виявляються проблеми правового регулювання 
(включно з необхідністю розмежування понять 
«електронна комерція» та «електронний бізнес») 
та пропонуються шляхи їх вирішення, зокрема: 
доцільність консолідації положень щодо ведення 
бізнесу в електронній формі в одному акті 
законодавства, яким може бути розширена 
редакція Закону «Про електронну комерцію». 
 

Ключові слова: види речових доказів, прямі і побічні речові докази, 
первісні та похідні речові докази. 

 

ВСТУП 
Стрімкість технічного прогресу і відповідно – широке використання 

інформаційно-комунікаційних технологій кардинально позначилися на 
веденні бізнесу та появою нових, пов’язаних з цим, понять: електронна 
комерція, віртуальний офіс, електронна форма договору, електронний 
кабінет, бездокументарна форма цінних паперів, веб-сайт компанії, та ін. 
Це, своєю чергою, передбачає відповідне закріплення в законодавстві не 
лише умов/порядку використання у сфері господарювання електронних 
ресурсів, а й змісту відповідних термінів. Разом з тим, законодавець, все 
ширше використовуючи подібні поняття, не приділяє уваги щодо проблеми 
консолідації норм, що регулюють зазначені відносини та закріплюють 
визначення понять, пов’язаних з використанням у сфері господарювання 
інформаційно-комунікаційних технологій.  

Прийнятий 2015 р. Закон «Про електронну комерцію» [1] цієї функції 
не виконав, оскільки електронна комерція трактується в ньому досить 

вузько: як відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають 
під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення 
цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників 
таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру [1, п. 1 
ч. 1 ст. 3]. Тобто це поняття охоплює лише одну складову ведення бізнесу, а 
саме: відносини щодо реалізація товарів, робіт, послуг за плату, не говорячи 
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вже про організаційні аспекти і відповідно – діяльність уповноважених 
органів щодо організації бізнесу. Правові, економічні та організаційні 
аспекти використання електронних засобів зв’язку у сфері господарювання 
досліджувалися переважно з точки зору договірних відносин у сфері 
підприємництва (власне, електронної комерції у вузькому розумінні), про що 
свідчать видані монографії, навчальні посібники [2; 3; 4 та ін.] та матеріали 
науково-практичної конференції з ІТ-права [5]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Поняття «комерція» традиційно (на відміну від вузького його 

трактування, що обмежується торгівлею) визначається як підприємницька 
діяльність, тобто діяльність щодо виробництва зазначених благ з метою їх 
реалізації за прибуткову плату, що має забезпечити самофінансування 
суб’єкта підприємництва. Тому в країнах з дуалістичною системою 
приватного права кодекси, що регулюють відносини у сфері 
підприємництва, іменуються комерційними (Франція [6]), або торговими 

(Німеччина [7], Японія [8] ). Відтак, електронну комерцію можна розглядати 
в ширшому розумінні: як функціонування (від заснування до припинення) 
суб’єктів підприємництва та використання ними електронних засобів 

зв’язку в процесі вищезгаданої діяльності, включно з майновими 
(матеріально-технічне забезпечення, реалізацію товарів/робіт/послуг) та 
організаційними відносинами (щодо реєстрації, ліцензування, отримання 
інших дозволів, сертифікації, сплати податків, реорганізації, ліквідації 
тощо). З огляду на ці обставини обґрунтованим видається використання 
поняття електронного бізнесу (E-business) як ведення будь-якої бізнес-
діяльності у глобальних телекомунікаційних мережах, зокрема в мережі 
Інтернет [9]. 

Разом з тим, в чистому вигляді такий бізнес ще не став переважаючим, 
хоча його елементами пронизана майже вся підприємницька діяльність та 
функціонування її суб’єктів, що знайшло віддзеркалення в нормативно-
правових актах, серед який не лише Закон «Про електронну комерцію» [1], 
що встановлює порядок вчинення електронних правочинів із 
застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає 
права і обов’язки учасників відносин у сфері електронної комерції, та 
пов’язані з ним (хоча й прийняті раніше) закони «Про електронні документи 
та електронний документообіг» [10] і «Про електронний цифровий підпис» 
[11], а також акти законодавства, основним предметом регулювання яких 
є інші (безпосередньо не пов’язані з електронними ресурсами) відносини, 
зокрема: 

 Господарський кодекс України [12], в якому нещодавно було 
закріплено положення про оприлюднення державними (в т.ч. казенними) та 
комунальними підприємствами, господарськими товариствами, що 
контролюються державою або органом місцевого самоврядування, 
інформації про свою діяльність (крім випадків, встановлених законом) 
шляхом розміщення її на власній веб-сторінці/веб-сайті) або на 

офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами 
державної/комунальної власності, що здійснює функції з управління 
підприємством, у строки та порядку, встановлені Урядом (щодо 
господарських організацій, контрольованих державою) чи відповідною 
місцевою радою (щодо комунальних підприємств та господарських 
товариств з переважаючою часткою територіальної громади в статутному 
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капіталі); при цьому доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів має бути 
цілодобовим і безоплатним [12, статті 73, 75, 77, 78, 79, 90]; 

 Податковий кодекс [13], який (серед іншого) передбачає 
використання електронних ресурсів у сфері оподаткування (Єдиного 
реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних, які 
ведуться в електронному вигляді центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 
політику; надання послуг електронного цифрового підпису – ст. 14; 
організацію впровадження електронних сервісів для суб’єктів 
господарювання як одну з функцій контролюючих органів (ст. 19-1); 
контроль за дотриманням суб’єктами господарювання установлених 
законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливості 
розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних 
засобів – ст. 20 та ін. );  

 Повітряний кодекс, що містить визначення [14, ст. 1] електронного 
квитка (електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, видану 
авіаперевізником або від імені авіаперевізника, електронні купони та, у разі 
використання, документ для посадки) та електронного аналогу авіаційної 
вантажної накладної та передбачає їх використання як договору 
перевезення, відповідно, пасажирів та багажу;  

 Закон «Про Кабінет Міністрів» [15] передбачає оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (КМУ) проектів актів 
Уряду та прийнятих в установленому порядку постанов КМУ (статті 50; 52);  

 Закон «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [16], 
що закріплює: обов’язок органів виконавчої влади щодо створення та 
забезпечення функціонування в мережі Інтернет веб-сторінок, які містять 
інформацію, необхідну суб'єктам господарювання для провадження ними 
господарської діяльності (ст. 8); . можливість подання в електронній формі 
за допомогою засобів телекомунікацій заяви про одержання 
(переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа 
дозвільного характеру, а також повідомлення дозвільного органу про 
відмову у видачі такого документа (ст. 4-1);  

 Закон «Про акціонерні товариства» [17], який передбачає: 
(а) розміщення на власному веб-сайті акціонерного товариства інформації 
про проведення загальних зборів акціонерів (ст. 35), а також про можливість 
надання акціонерам для ознайомлення в електронній формі документів, на 
підставі яких прийматимуться рішення на загальних зборах (ст. 36); (б) 
бездокументарну форму акцій [17, ч. 2 ст. 20] як виду цінного паперу, що 
існує у формі електронного документа [18, ч. 3 ст. 3];  

 Закон «Про публічні закупівлі» [19], в якому закріплено визначення 
понять (ст. 1): авторизований електронний майданчик (авторизована 
Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є 
частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, 
автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів 

під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з 
автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за 
допомогою мережі Інтернет), веб-порталу Уповноваженого органу з питань 
закупівель (інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої 
входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною 
електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та 
оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного 
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аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування 
сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого 
здійснюється за допомогою мережі Інтернет), електронної системи 
закупівель (інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує 
проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та 
обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої 
входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні 
майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та 
документами), інформаційного ресурсу Уповноваженого органу (сайт, 
наповнення якого здійснює Уповноважений орган та на якому надаються 
безоплатні консультації з питань закупівель, доступ до якого здійснюється 
через мережу Інтернет), а також положення про оприлюднення інформації 
про закупівлі на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-сайтах 
відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування (ст. 10); 

 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні" [20], що містить положення щодо розміщення інформації про 
призначення тимчасового адміністратора у день його призначення на 
офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (ст. 11-1); 

 Закон «Про доступ до публічної інформації» [21], який передбачає 
серед джерел доступної інформації офіційні веб-сайти в мережі Інтернет, 
єдиний державний веб-портал відкритих даних (ст. 5); закріплює поняття 
публічної інформації у формі відкритих даних (публічна інформація у 
форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними 
засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше 
використання), порядок її надання розпорядником на єдиному державному 
веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах, своєчасного оновлення 
такої інформації (але без зазначенні строків та відповідальності за 
несвоєчасне оновлення); покладення обов’язку щодо створення та 
забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих 
даних на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері електронного урядування (ст. 10-1); 

 підзаконні акти про електронне урядування (головною складовою 
останнього є електронний уряд - єдина інфраструктура міжвідомчої 
автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб'єктами 
господарювання) [22] та уповноважений з цих питань орган – Державне 
агентство з питань електронного урядування України, одним з основних 
завдань якого є реалізація державної політики у сфері інформатизації, 
електронного урядування, формування і використання національних 
електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства 
[23, п. 3], в т.ч. узагальнення практики застосування законодавства з 
питань, що належать до його компетенції, розробка пропозицій щодо його 
(законодавства) вдосконалення; здійснення державної реєстрації 

електронних інформаційних ресурсів державних органів, органів місцевого 
самоврядування та інших юридичних осіб публічного права, доступ до яких 
здійснюється через телекомунікаційні мережі загального користування, та 
видає відповідні свідоцтва; забезпечення (в межах своїх повноважень) 
належного функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів 
України з можливістю інтеграції інформаційних ресурсів центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, що розміщені в Інтернеті; 



- 23 - 
IUS PRIVATUM | 1 | 2017 

Commercial Law / Комерційне право 

координування діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної із 
створенням та інтеграцією електронних інформаційних систем і ресурсів в 
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та наданням інформаційних та 
інших послуг через електронну інформаційну систему “Електронний Уряд” 
[23, п. 4], та ін.  

Аналіз лише вищезгаданих положень чинного законодавства свідчить 
про обов’язкову наявність у суб’єктів господарювання, які мають певну 
організаційно-правову форму (АТ, зокрема), контролюються носієм 
публічних інтересів (державою/органом місцевого самоврядування), є 
органом виконавчої влади, в т.ч. уповноваженим (на певному ринку/щодо 
певних аспектів ведення бізнесу) органом, власного веб-сайту, на якому має 
розміщуватися обов’язкова для оприлюднення інформація. Однак зазначені 
положення є неповними, оскільки не містять норм про обов’язковість 
своєчасного (із зазначенням строків) оновлення розміщеної на сайті 
інформації та наслідки невиконання/неналежного виконання такого 
обов’язку. Внесені зміни до законодавства щодо усунення 
адміністративних бар'єрів для експорту послуг з використанням 
електронних засобів зв’язку [24], які неоднозначно сприймаються 
практиками [25]. У Верховній Раді доопрацьовуються й проекти інших 
законів, пов’язаних з використанням електронних ресурсів, в т.ч. «Про 
електронні довірчі послуги» [26], «Про електронні комунікації» [27]. Отже, 
масив актів законодавства, що регулюють відносини, пов’язані з Е-бізнесом 
та Е-регулюванням стрімко збільшується, а, відтак, орієнтуватися в ньому 
стає доволі проблематично.  

Крім того, досить гостро постає проблема захисту авторського права 
на оприлюднені в мережі Інтернету твори. Як зазначає Пономаренко О.В., 
цифрова форма, що використовується в такій мережі дає можливість 
швидко й просто змінювати твір (у разі такої необхідності), «однак автор не 
може захиститись від розповсюдження відтворень, зроблених з первинного 
примірника. Так само в режимі он-лайн може змінюватися інформація 
щодо особи автора» [28]. «Автономність, як властивість мережі Інтернет 
означає можливість користувача діяти анонімно», включно з можливістю 
«ліквідації особою будь-яких слідів своєї діяльності в цій мережі» [28]. Поряд 
з анонімністю постала й проблема користування мережею Інтернет від 
чужого імені, що зумовлено появою IP-адрес та спеціальних програмних 
засобів, «здатних приховувати IP-адреси користувачів або зазначати 
фіктивні, замість реальних». Фактично особа, чиє авторське право в 
Інтернеті порушено, часто не може виявити суб’єкта, до якого можна було 
б адресувати вимогу з відшкодування шкоди тощо [28]. Якщо цю проблемі 
навряд чи можна вирішити суто правовими засобами, то завдання 
оптимізації правового регулювання відносин Е-бізнесу стає вельми 
актуальним через розпорошеність відповідних (в т.ч. вищезгаданих) норм в 
численних актах законодавства. 

ВИСНОВКИ 

Положення щодо ведення бізнесу та його організації (включаючи 
дотримання суб’єктами підприємництва встановлених законодавством 
вимог) з використанням електронних ресурсів потребує консолідації в 
одному акті законодавства, яким може стати розширена (порівняно з нині 
чинною) редакція Закону «Про електронну комерцію» [1] під новою назвою 
«Про електронну комерцію та електронний бізнес», в якому мають 
розмежовуватися поняття «електронна комерція» та «електронний бізнес» 
(перше – як відносини щодо реалізації товарів, робіт, послуг з 
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використанням інформаційних технологій, а друге – як організація, 
безпосереднє здійснення, в т.ч. реалізацію результатів бізнес-діяльності, та 
припинення підприємництва, включаючи відносини з уповноваженими 
органами, з переважаючим – понад 50% – використанням інформаційних 
технологій). Відповідно, мають бути визначені пов’язані з цим обов’язки 
суб’єктів підприємництва та уповноважених органів, включно з наявністю 
у них власного веб-сайту (веб-сторінки) для розміщення інформації, що 
підлягає оприлюдненню, вчасному внесенню змін до такої інформації, 
відповідальність та інші наслідки за порушення такого обов’язку (в т.ч. 
можливість визнання недійсними договорів, що були укладені на підставі 
несвоєчасно оновленої на веб-сайті/веб-сторінці інформації, тобто такої, що 
ввела в оману контрагента). Це дозволить забезпечити: 

визначення поняття Е-комерції як складової Е-бізнесу з 
притаманними останньому майновими та організаційними аспектами 
підприємництва як у відносинах з собі подібними, так і з суб’єктами 

організаційно-господарських повноважень (в т.ч. уповноваженими 
органами, саморегулівними організаціями);  

більш значний рівень прозорості та зрозумілості правового 
регулювання Е-бізнесу для пересічних його учасників та споживачів, які не 
мають можливості часто звертатися до недешевих послуг бізнес-юристів, а, 
відтак, подібне регулювання відповідатиме соціальному спрямуванню 
економіки України, що має забезпечуватися державою відповідно до 
положень Конституції України [29, ч. 4 ст. 13] та Національної стратегії 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 
роки, спрямованої на створення належних умов для ефективної взаємодії 
держави, громадянського суспільства та бізнесу задля модернізації України, 
підвищення добробуту і створення рівних можливостей для всіх [30]; 

подальший розвиток в Україні інформаційного суспільства, включно з 
вдосконаленням законодавства з регулювання інформаційних відносин 
(інформаційного законодавства), зокрема його кодифікація [31, п. 2 розділу ІІІ].  
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INTERRELATION OF THE CONCEPTS “ELECTRONIC COMMERCE” AND 

“ELECTRONIC BUSINESS”: LEGAL ASPECT 
Vinnyk O. M., Doctor of Legal Sciences, Professor, Main 
Researcher of the of the department of legal support of a 

market economy of the Academician F. H. Burchak 
Scientific Research Institute of Рrіvаtе Law and 

Entrepreneurship of NALS of Ukraine (Kyiv) 
 

Keywords: information and communication technologies; electronic commerce; 
electronic business/ E-business; legislation improvement. 
 
This paper presents the issues related to the use of information and 
communication technologies in the economic field. Based on analysis (incl. the 
Economic Code, Tax Code, Air Code; laws “On electronic commerce”, “On public 
procurement”, “On joint stock companies”, “On access to public information”, “ 
On basic principles of the information society in Ukraine”, a number of non-
legislative acts, etc.); a number of theoretical scientific papers on electronic 
commerce issues and the use of electronic communication means in business 
activities; interpretation of the terms “commerce” and “business”, the author 
makes a number of conclusions on: 
multiple innovations in Ukrainian legislation, focused on the widespread use of 
information and communication technologies in the economic field, which 
should provide the development of the information society and the social 
orientation of the economy; 
dispersion of the regulations which control these relationship in a great number 
of legislative acts; 
Ukrainian legislators’ narrow interpretation of “electronic commerce” concept, 
covering mostly proprietary and contractual relations in entrepreneurship field, 
leaving organizational aspects of running business using electronic means of 
communication (E-business) without due attention; 
the need to consolidate the regulations on conduct of E-business in a single 
legislative act.  
It is suggested to accomplish this consolidation in the extended version of the 
Law “On electronic commerce” by adjusting its name accordingly – “On 
electronic commerce and electronic business”. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 
КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ В УКРАЇНІ ЯК 

ЮРИСДИКЦІЙНЕ СПРИЯННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

О.П. Подцерковний, 
доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, завідувач 

кафедри господарського права і Національного 
університету «Одеська юридична академія» 

(Одеса) 
 

Стаття присвячена дослідженню існування та 
розвитку в Україні такого юрисдикційного 
інституту як Міжнародний комерційний 
арбітраж. Проаналізовано вплив міжнародного 
досвіду, а також недоліки та перспективи 
реформування національного процесуального 
законодавства в контексті діяльності МКА. 
 

Ключові слова: Міжнародний комерційний арбітраж, 
зовнішньоекономічна діяльність, арбітр, міжнародний договір, 

правонаступництво. 
 

Оцінку будь-яких реформ, що сьогодні проводяться у державі, 
потрібно проводити не лише з позиції перспективного налагодження 
внутрішньодержавних правових зв’язків та збалансування багаторівневих 
суспільних відносин національного значення, але й з погляду відповідності 
загальносвітовим тенденціям розвитку відповідних інститутів, коли будь-
яке правове явище чи інституціональна одиниця мають аналізуватися у 
широкому спектрі іноземно-правових та міжнародно-правових категорій.  

Це справедливо особливо у тому випадку, коли правовому реформуванню 
піддаються юрисдикційні інститути, які мають безпосередній вихід на правове 
забезпечення функціонування зовнішньоекономічних відносин. Йдеться, 
насамперед, про Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-
промисловій палаті України (далі – «МКАС при ТПП України» або «МКАС»), який, 
незважаючи на стабільну і послідовну 25-річну роботу, сьогодні відчуває на 
собі тиск реформаційних явищ. Зокрема, виникають питання подальшого 
розвитку цього національного арбітражного органу міжнародного значення в 
умовах судової реформи та динаміки розвитку міжнародних комерційних 
арбітражів. 

МКАС при ТПП України служить рідкісним прикладом сталого розвитку 
та примноження репутації вітчизняних інституцій. Зважаючи на те, що в 

країні практично не залишилося державних і громадських структур хоч з 
якимось рівнем довіри, створений в 1992 році МКАС зберігає репутацію 
успішного юрисдикційного органу. Феномен довіри до МКАС з боку 
вітчизняних і зарубіжних суб'єктів господарювання зумовлений багатьма 
чинниками. Це і рівновіддаленість МКАС від політичних, державних та інших 
інститутів, і наявність внутрішніх організаційно-правових переваг, 
обумовлених участю самих учасників конфліктних відносин у формуванні 
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складів арбітражного суду, і відносна дешевизна провадження (у порівнянні, 
наприклад, із Стокгольмським арбітражним інститутом, Міжнародною 
торговою палатою в Парижі або Віденським арбітражним центром), і 
наявність рекомендаційного списку арбітрів з відомих фахівців і вчених, і 
простота й оперативність процедури арбітражного розгляду, нарешті, 
стабільність і прозорість підходів в управлінні МКАС на підставі невтручання 
його керівництва в процес прийняття арбітражних рішень, чітку організацію 
роботи секретаріату, створені умови арбітрам і сторонам для слухання справ. 
Досить звернути увагу на те, що випадки оскарження рішень МКАС в 
національних судах або відмови в приведенні рішень МКАС до виконання є 
поодинокими, а кількість спорів, що розглядаються арбітражними складами 
МКАС – понад 300-400 справ на рік – є стабільно високим і одним з найбільш 
показових в Європі. 

При цьому МКАС як третейський орган зміг уникнути долі внутрішніх 
третейських судів в Україні, свобода в утворенні яких за відсутності 

реальних правових стримувань призвела до широких правових зловживань 
в процесі рейдерських захоплень власності і потуранню банківській наживі. 

Успішність діяльності МКАС при ТПП України визнана, по суті, на 
державному рівні, коли згідно з нещодавно прийнятим Законом України 
«Про фінансову реструктуризацію» закріплено те, що створення арбітражу 
для розгляду спорів різного суб'єктного складу здійснюється відповідно до 
Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», а не відповідно 
до Закону України «Про третейський суди». 

Водночас, незважаючи на очевидні досягнення в роботі МКАС, ця 
інституція не може залишитися осторонь тотального реформування 
правової сфери. Адже жодне арбітражне рішення не може бути виконано в 
примусовому порядку без участі державних судів, до того ж рішення 
арбітражу може бути в цих судах скасовано. 

Остання обставина протягом багатьох років по-різному впливала на 
оцінку «дружності» української юрисдикції до міжнародного комерційного 
арбітражу. Починаючи з 1992 року, сфера визнання і приведення до 
виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів постійно 
реформувалась і не завжди в кращу сторону. Наприклад, в 2005 році досить 
невдало повноваження апеляційних судів з питань скасування арбітражних 
рішень були передані районним, районним у містах, міським та 
міськрайонним судам за місцем знаходження арбітражу. В силу цього 
клопотання про скасування рішень МКАС і МАК стали подаватися до 
Шевченківського районного суду м. Києва – суд першої інстанції, 
визначення якого можуть бути оскаржені вже в двох інстанціях – 
апеляційній (Апеляційний суд м. Києва) і касаційній (Верховний Суд 
України). Таким чином збільшилася кількість судових інстанцій, де могли 
бути скасовані рішення МКАС при ТПП України. Сьогодні в 
законопроектній роботі ставиться питання про повернення до попереднього 
порядку. Щодо проблем відповідного реформування буде сказано нижче.  

Велика група змін була внесена в законодавство про міжнародний 
комерційний арбітраж у 2011 році, що призвело до досить чіткого 
розмежування компетенції загальних і господарських судів щодо 
оскарження, приведення до виконання рішень третейських судів та 
арбітражів, а також сприяння арбітражу. 

Як видається, багато в чому підняттю авторитету МКАС при ТПП 
України сприяло рішення ЄСПЛ у справі Ріджент Компані проти України 
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від 03 квітня 2008 року, яким було підтверджено віднесення МКАС до 
«уповноваженого суду», наділеного юрисдикційними повноваженнями. 

Важливе значення для розвитку міжнародного комерційного 
арбітражу зіграла й вітчизняна судова практика. Зокрема, 
конструктивними тлумаченнями відзначилася постанова Пленуму 
Верховного Суду України 1999 року «Про практику розгляду судами 
клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів 
і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного 
комерційного арбітражу на території України». Наприкінці 2015 року 
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ видав інформаційний лист «Про практику розгляду судами справ про 
оскарження рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України 
при Торгово-промисловій палаті та про визнання і виконання рішень 
міжнародних та іноземних арбітражів», в якому сформулював позиції, яка 
дозволяє говорити про Україну як про «дружню» арбітражу юрисдикцію. 

Попри сказане, фахівці з великим побоюванням очікують реформу 
процесуального законодавства, започатковану владою, з огляду на відомі 
проблеми з реалізацій законодавчих новел в державі. Ці побоювання 
пов'язані із згубними традиціями перекреслення не тільки негативного, а й 
позитивного вітчизняного досвіду правового регулювання. У розрізі точок 
дотику міжнародного комерційного арбітражу та здійснення правосуддя 
національними судами, такі побоювання набувають конкретний характер в 
світлі проектів ГПК, ЦПК і КАС. До того ж в парламенті розглядається 
великий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо питань судового контролю і підтримки міжнародного 
комерційного арбітражу)». 

Одна з головних проблем в цьому контексті – питання виключної 
підвідомчості справ державним судам, здатної обмежити компетенцію 
МКАС при ТПП України. 

Зокрема, в проекті Господарського процесуального кодексу, міститься 
стаття 23 «Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу». У положеннях цієї статті, на відміну 
від чинного ГПК, заперечується можливість передачі в міжнародний 
комерційний арбітраж окремих категорій спорів, зокрема щодо державних 
закупівель. Тут автори законопроекту заклали певні проблеми не тільки для 
розвитку міжнародного арбітражу в Україні, а й ослабили позиції 
вітчизняних експортерів і імпортерів публічного сектора економіки, інших 
вітчизняних учасників ЗЕД. Адже примушуючи іноземних контрагентів 
розглядати спори за участю юридичних осіб публічного права чи інших 
учасників зовнішньоекономічних відносин в малоавторитетних - подивимося 
правді в очі - вітчизняних судах, держава блокує зовнішньоекономічну 
діяльність резидентів як таку, або примушує сторін вибирати в якості 
арбітражної майданчики Стокгольму, Лондону, Відню і т.п. 

Останній висновок легко спрогнозувати з огляду на те, що оскарження 
рішення арбітражу здійснюється за місцем його знаходження, а тому при 
наявності рішення іноземного комерційного арбітражу, його не можна буде 
скасувати в Україні. Отже, виключна підвідомчість справ державним судам 
України не попередить розгляд відповідних спорів в зарубіжних 
комерційних арбітражах. При такій ситуації рішення іноземного арбітражу 
не можна буде виконати в Україні (державний суд відмовить у приведенні 
до виконання), проте можна буде виконати в іншій країні. Таким чином, 
зарубіжні іноземні інституції «перетягнуть» на себе ЗЕД суперечки 
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українських суб’єктів у справах виключної компетенції – їх розгляд буде 
заблоковано лише для МКАС при ТПП України. В цьому випадку вітчизняні 
суб'єкти господарювання виявляться в завідомо невигідній ситуації як з 
точки зору можливості укладення правомірного ЗЕД контракту як такого, 
так і з точки зору вибору зручного арбітражного майданчика з 
мінімальними витратами. Крім того необхідно враховувати, що, наприклад, 
у сфері державних закупівель міжнародну арбітражну юрисдикцію не 
можна забороняти, позаяк іноземні постачальники не можуть бути 
позбавлені права на договірне обрання незалежного арбітражного органу 
замість суду держави-покупця.  

Примус в цьому випадку до слухання справ у вітчизняних судах 
виглядає, щонайменше, некоректно, непропорційно, суперечить світовому 
досвіду компетенції міжнародних комерційних арбітражів і міжнародним 
зобов'язанням України. Досить згадати Європейську конвенцію 1962 р. про 
Міжнародний комерційний арбітраж, ратифіковану Українською РСР в 

1963 р. без застережень, в статті ІІ, в якій «Можливість для публічно-
правових юридичних осіб звертатися до арбітражу» встановлено як 
універсальну компетенцію міжнародного арбітражу за винятком випадків, 
коли при підписанні або ратифікації Конвенції держава, що домовляється, 
зробила відповідне застереження. 

Не можна виключати і компетенцію арбітражу в спорах щодо 
визнання торгової марки, добре відомої і в інших спорах, за якими можливо 
укласти мирову угоду сторін. У законодавчому порядку достатньо закріпити 
умови, при яких арбітражний розгляд окремих спорів можливий. 
Наприклад, в Німеччині арбітрабельність корпоративних спорів вимагає 
таких умов: арбітражне застереження включене в текст статуту; кожен 
учасник проінформований про початок і проведення арбітражного 
розгляду; всі учасники можуть брати участь у виборі і призначенні арбітрів; 
всі позови, що стосуються цього предмета спору, сконцентровані в одному 
арбітражному суді. 

Однак жорсткі заборони в компетенції МКАС будуть лише 
виштовхувати арбітраж за межі України. 

Тут треба не забувати, що на відміну від внутрішніх третейських судів 
міжнародний комерційний арбітраж є інструментом міжнародних 
економічних відносин, де односторонні дії держав вельми обмежені, а тому 
невміле втручання окремих з них в ці процеси здатні лише зашкодити і 
іміджу країни, і власним господарюючим суб'єктам. 

Ось чому при вдосконаленні проектів і ГПК, і ЦПК України слід 
відмовитися від обмеження компетенції міжнародного комерційного 
арбітражу, відносячи це питання до регулювання спеціального Закону 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» і відповідних міжнародних 
договорів України. 

По суті, всі спори, в яких між сторонами може бути досягнуто мирову 
угоду, є арбітрабельними, і дуже нелогічно обмежувати компетенцію 
міжнародного комерційного арбітражу у відповідних справах. Цей 
диспозитивний підхід повинен знайти відображення в нових 
процесуальних кодексах. 

Не менш важливо при вдосконаленні процесуальних кодексів 
вирішити питання про взаємодії вітчизняних судів та міжнародних 
арбітражів.  

Як зазначалося вище, у практичній площині виникає потреба у 
підвищенні рівня судового оспорювання рішень міжнародного 
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комерційного арбітражу. Разом із тим, поки що навряд чи можна очікувати 
вагомої зміни ситуації із прийняттям нового проекту ЦПК України, поданого 
Президентом до парламенту у березні 2017 року. Тут можна звернути увагу 
на положення ст. 24 проекту ЦПК, якими встановлено, що справи щодо 
оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів розглядаються 
апеляційними судами як судами першої інстанції за місцем розгляду справи 
третейським судом (за місцем знаходження арбітражу), а справи щодо 
визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного 
комерційного арбітражу розглядаються: 1) якщо місце арбітражу 
знаходиться на території України – апеляційними загальними судами за 
місцем знаходження арбітражу; 2) якщо місце арбітражу знаходиться поза 
межами України – апеляційним загальним судом, юрисдикція якого 
розповсюджується на місто Київ». Разом із тим, це не означає зменшення 
рівнів оспорювання рішень арбітражу. Адже згідно із ч. 2 ст. 25 та ст. 26 
проекту Верховний Суд переглядає в апеляційному порядку судові рішення 

апеляційних судів, ухвалені ними як судами першої інстанції, а також 
Верховний Суд переглядає у касаційному порядку судові рішення, ухвалені 
судами першої та апеляційної інстанцій. Отже, виходить, що Верховний суд 
здійснює і апеляційний, і касаційний розгляд справ про оспорювання, 
визнання та приведення до виконання рішень міжнародних комерційних 
арбітражів. Це може лише ускладнити розгляд відповідних справ у зв’язку 
із досить традиційними, тривалими процедурами розгляду справ 
Верховним судом та потребам створення особливого порядку касаційного 
перегляду відповідних рішень, яке логічніше віднести до повноважень 
Великої палати ВСУ. 

Низка науково-практичних питань стоїть й щодо вдосконалення 
Регламенту МКАС. 

Тут треба враховувати, що динаміка глобальних процесів економіко-
правового характеру диктує необхідність пристосування національних 
структур, що беруть участь в таких процесах, до постійно змінюваних 
правил і тенденцій. Насамперед, це стосується МКАС при ТПП України. 

Зокрема, зміни, внесені до Типового закону ЮНСІТРАЛ про 
міжнародний комерційний арбітраж в 2006 році, містять поправки до 
статей 1 (2), 7 і 35 (2), а також нову главу IVA замість статті 17 та нову 
статтю 2А. Переглянутий варіант статті 7 спрямований на модернізацію 
вимоги щодо форми арбітражної угоди з метою приведення його у більш 
повну відповідність із сучасною міжнародною договірною практикою. У 
новій главі IVA передбачений розгалужений правовий режим, що регулює 
питання забезпечувальних заходів, що виносяться на підтримку 
арбітражного розгляду. 

І хоча, Типовий закон ЮНСІТРАЛ, будучи рекомендаційним актом, не 
є обов'язковим для імплементації арбітражними інститутами, все ж ряд його 
новел, особливо тих, що стосуються забезпечувальних заходів, вимагають 
уважного вивчення та імплементації в Регламент МКАС. Тим паче, що 
фактично такі зміни розширюють компетенцію арбітражної інституції, 
дозволяючи наситити арбітражні процедури тими необхідними нормами, 
які попереджають ухилення від виконання можливого рішення арбітражу, 
підвищують юрисдикційний авторитет арбітражу. 

При вдосконаленні Регламенту МКАС виникає необхідність вирішити і 
ряд інших питань практичного характеру. Наприклад, давно назріла 
необхідність впровадити форми електронного документообігу в арбітражне 
провадження, передбачити реакцію складу арбітражного суду на 
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зловживання процесуальними правами в формі несприятливого для 
правопорушника перерозподілу арбітражних витрат, удосконалити 
порядок витребування додаткових документів і вирішити ряд інших 
виявлених проблем. 

Водночас подальша деталізація Регламенту МКАС при ТПП України 
несе і небезпеку виникнення нових проблем. 

Приклад – питання правонаступництва в арбітражному провадженні. 
Серед деяких пропозицій до Регламенту – запозичувати положення щодо 
процесуального правонаступництва з цивільного процесу. Але такий підхід 
має ряд недоліків. 

По суті, при вирішенні даного питання склад арбітражного суду 
повинен застосувати матеріальне право - особистий закон компанії, а не 
матеріальне право щодо спірних правовідносин. В даному випадку 
доведеться не тільки вийти за рамки арбітражного розгляду, а й частково 
вникнути в іноземну правову сферу, що має не тільки приватно-правовий, 

але й публічно-правовий характер. Питання правонаступництва самі по 
собі настільки складні, що поза спеціальної компетенції на їх розгляд, 
арбітраж може зіткнутися з істотними проблемами. Наприклад, в США 
ліквідація компанії, на відміну від України, зовсім не означає відсутність 
правонаступників, зокрема, якщо засновникам передано майно, що 
залишилося після ліквідації. Часто застосовуються інститути, що 
відрізняються своєрідністю в питанні правонаступництва. Наприклад, 
такою складністю відзначається розпад компанії (dissolution). Мабуть тому 
в арбітражних регламентах провідних арбітражних інституцій світу 
питання правонаступництва в арбітражних процедурах не регулюється. 

Даний приклад складних напрямів розвитку арбітражу не є 
поодиноким. Висловлюються пропозиції щодо деталізації положень про 
залучення свідків, експертів, врегулювання статусу доповідача 
(відповідального секретаря), спрощеного провадження і т.п. 

При цьому не хотілося б, щоб процес удосконалення Регламенту МКАС 
втягнувся в згубний мейнстрім нормативістського підходу українського 
законодавця, що призводить до прийняття великих нормативно-правових 
актів, завідомо складних у виконанні і таких, що породжують численні 
колізії. Тому зміни в Регламент МКАС повинні носити обмежувальний і 
зважений характер. 

Один з вагомих викликів, що стоїть перед МКАС при ТПП України – це 
його «монополізм» в сфері зовнішньоекономічних арбітражних послуг в 
нашій країні, а також закритість списку арбітрів. 

Хоча прямої заборони на створення інших міжнародних комерційних 
арбітражів, крім МКАС при ТПП України, Закон України «Про міжнародний 
комерційний арбітраж» не передбачає, він побічно випливає і з доданих до 
Закону Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при 
ТПП України і Положення про Морську арбітражну комісію при ТПП 
України, при тому, що до Закону не додаються положення про інші 
арбітражі. 

У 2014-2015 роках в Мінекономрозвитку була зроблена спроба 
розробки законопроектів для впровадження в Україні альтернативних 
інституційних зовнішньоекономічних арбітражів і, навіть, арбітражу ad 
hoc. Однак, з огляду на слабку підтримку такої ідеї з боку юридичної 
громадськості і погано прогнозовані наслідки для розвитку українського 
комерційного арбітражу в цілому, така ініціатива виявилася 
незатребуваною і була згорнута. 
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Внесений у Верховну Раду законопроект 6232 від 23.03.2017 «Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів», нажаль, з новою силою 
піднімає дискусію із приводу множинної структури міжнародної 
арбітражної справи в Україні. Зокрема, пропонується у Законі України «Про 
міжнародний комерційний арбітраж» скасувати додатки № 1 та № 2, якими 
затверджені вищезазначені положення, що орієнтують на функціонування 
міжнародного арбітражу в Україні саме у межах МКАС при ТПП України. 

Як вбачається, негативний досвід руйнівного існування внутрішніх 
третейських судів в Україні, що діють на відкритій платформі, наочно 
дозволив сформулювати практичні заперечення подібним ініціативам. 
Цілком очевидно, що можливість необмеженого створення 
зовнішньоекономічних арбітражів в Україні аналогічним чином несе 
загрозу підриву довіри до цієї інституції, як це сталося з третейськими 

судами. По суті, відкритість і підзвітність суспільству МКАС обумовлена 
саморегулюючим характером роботи ТПП України. Адже ТПП – недержавна 
неприбуткова організація, яка на добровільних засадах об'єднує юридичних 
осіб і громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх 
об'єднання (на сьогоднішній день – близько 10 тис.). ТПП України має ряд 
інших виняткових повноважень, наприклад, видає сертифікати (висновки) 
про форс-мажорні обставини. 

Хоча в більшості країн обмеження на створення нових 
зовнішньоекономічних арбітражів не існує, воно зумовлене правовими 
традиціями і чинником жорсткої конкуренції з боку «старих» арбітражних 
інституцій. 

Лунає аргумент, мовляв, суди контролюють арбітражні рішення, а 
тому немає ніякого ризику в поширенні функцій зовнішньоекономічного 
арбітражу на всі третейські суди. 

Однак справа не тільки в контролі виконання рішень арбітражів. 
Справа також у авторитеті України як країни, що створила міжнародний 
третейський інститут, який надає відповідні арбітражні послуги, а також в 
забезпеченні стабільно високої якості його провадження. Сьогодні, в умовах 
розбалансованості судової влади і загальної правової деградації ця якість 
може бути гарантована лише послідовною і централізованою практикою, а 
не розпорошенням зовнішньоекономічних арбітражів у країні. Досить 
згадати той факт, крім наведених вище, що будь-яка справа може бути 
витребувана національними судами з МКАС при ТПП України протягом 15-
річного терміну, що неухильно дотримується МКАС і служить вагомою 
умовою для державного контролю за його діяльністю. Це практично 
неможливо гарантувати в нашій країні при множинності арбітражних 
інституцій. Не можна забувати також, що МКАС при ТПП України є 
одержувачем валютних коштів, що забезпечують податкові відрахування і 
стабільність роботи ТПП України. А тому ліберальні експерименти, які 
загрожують «третейським хаосом» і зниженням якості арбітражних послуг, 
що несуть загрозу виведення арбітражних справ за межі України, не можуть 
бути підтримані з точки зору державного підходу. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності не обмежені у зверненні в 
численні зарубіжні арбітражі в разі, якщо вони вважають МКАС недостатньо 
авторитетним. Тобто питання обмеження вибору не стоїть як таке. Однак, 
подібна позиція «монополізму» дозволяє Україні вже протягом 25 років бути 
достойно представленою на світовому ринку арбітражних послуг, попереджає 
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юридичні маніпуляції із вибором «підручного» арбітражу (третейського суду) 
вітчизняними підприємцями, на які вони вельми схильні. Не враховувати цю 
загрозу – значить продовжувати політику непродуманого руйнування правової 
системи без очевидних позитивних очікувань. 

Не варто також беззастережно сприймати як даність іноземний досвід 
відкритості списків арбітрів комерційного арбітражу. Практично у всіх 
інституційних арбітражах існує механізм контролю державними судами 
(наприклад, США, Німеччина, Австрія, Італія та ін.) за вибором арбітрів в 
склади арбітражу, в тому числі у випадках, коли сторони недостатньо точно 
визначили порядок такого призначення або одна із сторін заперечує 
призначеного іншою стороною кандидата. А, наприклад, в Міжнародному 
арбітражному центрі в Сінгапурі, що набирає все більшого авторитету в 
світі, в п. 9.3 відповідних правил чітко записано: «У всіх випадках арбітри, 
кандидатури яких висунуті сторонами або будь-якими третіми особами, 
включаючи вже призначених арбітрів, підлягають призначенню 

президентом на його розсуд». Тобто йдеться про те, що свобода вибору 
арбітрів обмежена тим чи іншим чином практично у всіх арбітражних 
інститутах, а тому форма такого обмеження у вигляді Рекомендаційного 
списку арбітрів МКАС при ТПП України йде «в ногу» з даними тенденціями. 
До слова, у 2016 році відповідний Рекомендаційний список арбітрів був 
істотно розширений за рахунок представників провідних юридичних 
компаній і найбільш авторитетних вчених (сьогодні загальний список – 114 
осіб по МКАС і 27 по МАК), що свідчить про здатність МКАС і МАК при ТПП 
України гнучко реагувати на запити ринку юридичних послуг, не знижуючи 
якості арбітражу. 

Цей крок багато в чому, можна вважати, знімає питання про 
відкритий характер списку арбітрів МКАС, хоча і створює нові проблеми. 
Йдеться про забезпечення неупередженості та незалежності нових арбітрів 
МКАС, які є чинними адвокатами і представляють сторін в спорі за участю 
пов'язаних осіб. Певні етичні складності можуть виникнути і в разі, коли 
окремі адвокати з Рекомендаційного списку арбітрів МКАС в окремих 
справах продовжуватимуть свою безпосередню представницьку практику 
в арбітражних засіданнях, що може підривати довіру до арбітражного 
складу в цілому. 

Однак, як видається, ці та інші нові виклики будуть успішно подолані 
на основі еволюційного розвитку етичних стандартів юридичної професії в 
Україні, передачі досвіду «старих» арбітрів і зваженої організаційно-
роз'яснювальної роботи президії МКАС при ТПП України, дозволивши 
даному інституту підвищувати свою репутацію молодого, але ефективного і 
такого, що стрімко розвивається, арбітражного майданчику в Європі. 
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International commercial arbitration Chamber of Commerce in Ukraine serves 

as a rare example of sustainable development and enhancement of the 
reputation of domestic institutions. Given the fact that there are almost no state 
and public structures even with some level of trust, established in 1992, 
International Commercial Arbitration maintains a reputation of successful 
jurisdictions. 
The success of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber 
of Commerce of Ukraine recognized, in fact, at the national level, as evidenced 
by quite a large number of regulations. A large group of changes was included 
in legislation on international commercial arbitration in 2011, which led to a 
fairly clear delineation of competence and commercial court on appeal 
Enforcement of arbitration decisions and arbitration, and promoting arbitration. 
Experts expect with great caution procedural law reform, established 
authorities, given the known problems with implementations of legal stories in 
the state. These concerns related to harmful traditions strikethrough not only 
negative but also positive experience of domestic regulation. 
One of the main problems in this context - the question of the exclusive 
jurisdiction of cases to state courts that could limit the jurisdiction of the 
International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce in 
Ukraine. It should be borne in mind that the dynamics of global processes of 
economic and legal nature requires adapting national structures involved in 
these processes to changing regulations and trends. In today imbalance 
judiciary and legal general degradation of this quality can be guaranteed only 
consistent and centralized practices, rather than scattering of foreign arbitral 
awards in the country. 
However, it seems that these and other new challenges will be successfully 
overcome through evolution ethical standards of the legal profession in Ukraine. 
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У статті досліджуються особливості методу та 
принципи правового регулювання економічної 
конкуренції, їх сутність при здійсненні 
господарської діяльності. 
 

Ключові слова: економічна конкуренція, методи та принципи правового 
регулювання, регулювання господарських відносин. 

 
Конкурентне право є відносно новим правовим утворенням в Україні. 

В цілому, підкоряючись основним методам та принципам господарського 
права, воно потребує дослідження особливостей їх застосування. 

Методи правового регулювання – це прийоми юридичного впливу, їх 
поєднання, що характеризує застосування у певній сфері суспільних 

відносин того чи іншого комплексу юридичних інструментів [1]. 

У теорії права виокремлюють два основних методи правового 
регулювання: метод централізованого (авторитарного, імперативного) 
регулювання, або метод субординації; метод децентралізованого 
(диспозитивного, автономного) регулювання, або метод координації. 

Перший метод ґрунтується на відносинах підпорядкування та 
субординації, коли правова норма має імперативний, однозначний 
характер, за її порушення настають юридичні наслідки незалежно від волі 
потерпілого суб’єкта. Цей метод притаманний вертикальним відносинам 
або відносинам, які мають публічний характер. У господарському праві він 
визначається як метод владних приписів і застосовується у правових 
заборонах та зобов’язаннях. 

Метод децентралізованого регулювання ґрунтується на волі сторін, між 
якими склалися юридично рівні відносини. Суб’єкти самі вирішують, 
вступати чи не вступати у відносини з іншими суб’єктами, та обирають 
певну модель поведінки, використовуючи норми права на свій розсуд. 
Суб’єкти підприємництва, вступаючи у правовідносини, мають право 
відповідно до ст. 44 ГК України з власної ініціативи приймати будь-які 
рішення, що не суперечать законодавству України, та діяти за принципом 
«дозволено все, що не заборонено законом». У господарському праві цей 
метод визначається як метод «автономних рішень». 

Зазвичай ці два первинних методи правового регулювання 
застосовуються в усіх галузях права у різноманітних поєднаннях із 
домінуванням одного з них над іншим. Як наголошує С. С. Алексєєв, 
галузеві методи не можуть бути зведені до зазначених найпростіших 
прийомів. Галузевий метод є складним, багатогранним явищем, 
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специфічним комплексом прийомів і засобів регулювання, що існує в цьому 
конкретному нормативному матеріалі, тісно пов’язаним із відповідною 

групою суспільних відносин – предметом правового регулювання [2]. 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
предметом правового регулювання конкурентного права є відносини 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління та контролю із суб’єктами 
господарювання; суб’єктів господарювання з іншими суб’єктами 
господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними 
особами у зв’язку з економічною конкуренцією. Цей Закон застосовується 
до всіх відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну 
конкуренцію на території України. Визначення в законі у відносинах, що 
регулюються і владного, і приватного елементів у їх взаємозв’язку 
обумовлює одночасне застосування і імперативного і диспозитивного 
методів, але які не можуть домінувати, як це відбувається в інших 
традиційних галузях. 

Ринок і ринкові відносини становлять сукупність усіх рішень та 
відносин органів влади, суб’єктів господарювання і споживачів. Власне 
економічною конкуренцією є сукупність приватних відносин, коли 
конкуруючи між собою, суб’єкти господарювання укладають правочини зі 
споживачами, що і створює безпосередній зворотній конкурентний зв’язок 
між суб’єктами господарювання щодо боротьби за споживача та частку на 
ринку. Однак ці приватні правочини не відокремлені, як наприклад, у 
цивільно-правових відносинах, а пов’язані між собою в межах 
господарського правового порядку. Застосування лише методу автономних 
рішень (диспозитивного методу) призведе до хаосу в економіці та до 
формування монополій. Крім того, економічною конкуренцією, суб’єктами 
господарювання, споживачами та економічними відносинами, що 
виникають, не можна керувати. Ринковий механізм, який діє на підставі 
економічних закономірностей та конкуренції, є об’єктивною реальністю, яку 
можна підтримувати чи нівелювати за допомогою правових засобів. У 
регулюванні відносин, що виникають із конкуренції, не може домінувати 
імперативний чи диспозитивний метод, як у цивільному чи в 
адміністративному праві. 

У літературі ключовим методом господарського права, здатним 
інтегрувати решту методів, визнано рівне підпорядкування усіх суб’єктів 
господарювання суспільному господарському порядку. Йдеться не про рівність 
або підпорядкування суб’єктів один одному (притаманне цивільно-правовому 
або адміністративно-правовому методам), а про рівне підпорядкування 

суб’єктів відносин «третьому» елементу – господарському правопорядку [3]. 

При цьому суспільний господарський порядок слід розуміти як панівний у 
суспільстві устрій матеріального виробництва, об’єктивно і суб’єктивно 
зумовлений стан життя, який характеризується внутрішньою узгодженістю, 
урегульованістю системи правових відносин, заснованих на нормах права, 

моральних принципах, ділових правилах та звичаях, що забезпечує 
гармонізацію приватних і публічних економічних інтересів. 

У горизонтальних відносинах головним є не заохочення приватного 
егоїзму, як у цивільних відносинах, а забезпечення партнерських відносин, 
коли рівне підкорення порядку (рівні умови) створює як приватний, так і 
публічний інтерес, збільшення за рахунок конкуренції економічного 
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суспільного блага та задоволення споживачів. Юридична рівність у 
конкурентних відносинах передбачає: 

– рівні можливості учасників ринкових відносин; 
– рівний доступ до рівних можливостей учасників ринкових відносин; 
– однаковий результат при рівному застосуванні можливостей. 
У вертикальних відносинах головними є не відносини влади та 

підпорядкування. Вони мають на меті забезпечення конкуренції, 
економічної ефективності, збільшення виробництва і дотримання прав 
споживачів, оскільки держава одночасно є регулятором конкурентних 
відносин, суб’єктом господарювання на ринку та споживачем. Положення 
щодо рівних можливостей учасників відносин конкуренції у вертикальних 
відносинах не можна ставити під сумнів. Особливістю застосування 
зазначеного принципу є забезпечення за допомогою приписів додаткових 
можливостей і захисту економічно слабших учасників ринкових відносин. 

Відмінністю застосування ключового методу господарсько-правового 

регулювання у конкурентному праві є те, що він стосується не лише 
поведінки суб’єктів господарювання на ринку, а й усіх учасників відносин 
на ринку. Невипадково у Законі України «Про захист економічної 
конкуренції» зазначено, що він застосовується до всіх відносин (курсив авт.), 
які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території 
України. 

Для характеристики конкурентного права у системі господарського 
права України важливу роль відіграють його принципи. У теорії права 
принципами визнаються вихідні нормативно-керівні початки, які 
характеризують зміст права, його основи, визначені у ньому закономірності 

суспільного життя [4]. Сфера господарювання та підприємництво як її 

складова мають різні рівні упорядкування як за масштабами, так і за 
суб’єктами відносин. Спільним у регулюванні відносин на рівні 
господарства країни, ринку товару, відносин між суб’єктом 
господарювання і споживачем є принципи права, які визначають напрями 
та основи правового регулювання, найбільш загальні з яких наведено у ст. 6 
ГК України. Оскільки в Україні будується ринкова економіка, сфера 
господарювання (підприємництва) урегульовується за принципами 
організації ринка, відображеними у праві. Більшість із наведених у ст. 6 ГК 
України принципів безпосередньо пов’язані з економічної конкуренцією та 
є принципами конкурентного права. 

Перший принцип – свобода підприємницької діяльності у межах, 
визначених законом. Свобода розуміється як можливість робити все, що не 
заборонено. Деякі фахівці апріорі вважають, що це дозволено. Однак не все, 
що дозволено, є суб’єктивним правом. У зв’язку з наведеним М. М. Коркунов 
зазначав, що звісно, все, на що особа має право, дозволено; але не на все, 
що дозволено, вона має право, а лише на те, можливість чого забезпечена 
встановленням відповідного обов’язку. Тільки така можливість становить 
право, оскільки лише вона є можливістю стосовно іншої особи. Отже, слід 

розрізняти простий дозвіл на що-небудь, який означає лише відсутність 
встановленого юридичною нормою обмеження фактичної можливості, та 
право, яке передбачає розширення фактичної можливості через 

встановлення відповідної правомочності [5]. 

У господарській сфері відсутність прямої правової заборони не означає 
наявності права вчиняти певні дії. Як уже наголошувалося раніше, 
відносини на ринку визначаються господарським суспільним 
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правопорядком, основу якого становить принцип конкуренції, і якого 
зобов’язані дотримуватися всі учасники ринкових відносин. Недотримання 
правил господарського правопорядку спотворює конкуренцію, внаслідок 
чого одні суб’єкти господарювання можуть отримувати неправомірні 
переваги над іншими. Свобода підприємницької діяльності нерозривно 
пов’язана з економічною конкуренцією. У господарській сфері, на відміну від 
приватної, також діє багато правових заборон, які стосуються навіть 
договірних відносин, хоча і не регулюють елементи договорів. Це стосується 
врегулювання відносин між суб’єктами господарювання та споживачами, 
економічної конкуренції та ін.  

Свобода підприємницької економічної діяльності – комплексна 
категорія. За визначенням К. Ю. Тот’єва, вона охоплює передбачені та 
гарантовані законом права: 

1) право суб’єкта економічної діяльності починати, здійснювати та 
припиняти таку діяльність у будь-яких не заборонених законом сфері та 

формі; 
2) право отримувати, використовувати і передавати достовірну 

економічну інформацію; 
3) свободу від примусу або юридично необґрунтованої діяльності з 

боку інших господарюючих суб’єктів і держави в особі її органів; 
4) право на захист інтересів економічно слабшої сторони у процесі 

господарської діяльності; 
5) право на оскарження будь-яких дій чи бездіяльності органів влади 

і посадових осіб, що призводять до обмеження зазначеної свободи [6]. 

Цей перелік не є вичерпним. 
Другий принцип – забезпечення вільного руху капіталів, товарів і 

послуг на території України. Цей принцип спирається на такі загальні ідеї. 
Перша – на внутрішньому ринку України не може відбуватися 
дискримінація суб’єктів господарювання за ознакою місця державної 
реєстрації і територіального знаходження. Будь-який суб’єкт 
господарювання може відкривати територіальні підрозділи і здійснювати 
господарську діяльність на всій території України. Друга ідея визначає 
свободу доступу до будь-якого ринку товарів чи послуг, що забезпечується 
законодавством про захист економічної конкуренції та про підтримку і 
розвиток підприємництва. 

Принцип 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 
пов’язаний з особливостями функціонування ринку як системи, що 
самоорганізується на принципах економічної конкуренції. 

Сучасна економіка побудована за ринковими принципами, які 
передбачають децентралізацію, відмову від прямого адміністративного 
управління економікою та застосування економічних законів ринку. Разом із 

тим ринкове саморегулювання економічних процесів не знімає з держави 
зобов’язань і відповідальності за забезпечення соціальної спрямованості 
економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту 
населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави. 

Незважаючи на те, що конкурентним законодавством України 
не визначено спеціальних принципів регулювання конкурентних відносин, 
до таких принципів варто віднести: 
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1. Розвиток добросовісної вільної конкуренції та її захист. Саме 
конкуренція відображає сутність ринкових відносин і реалізується у них. 
Державна економічна політика визначається у певних актах правового 
регулювання. Наприклад, основи економічної організації ЄС закладено у 
ст.ст. 4, 98 ДЄС, які передбачають організацію господарського 
правопорядку згідно з принципом економіки відкритого ринку з вільною 
конкуренцією, сприяння ефективному використанню ресурсів і 
дотримання принципів, сформульованих у ст. 4 ДЄС.  

За змістом цієї статті засадничими принципами є: стабільні ціни, міцні 
національні фінансові системи та валютні умови, стабільний баланс платежів 

[7]. Тобто визначено основні риси господарського правового порядку з 

вільною конкуренцією, які реалізуються у відповідних правових нормах. 
Конституція України не встановлює форми організації та напряму 

економічного розвитку країни. У ст. 2 Закону України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» стосовно економічної організації 
передбачено, що внутрішня політика ґрунтується на таких принципах: 
рівність усіх суб’єктів права власності перед законом, захист конкуренції у 
сфері економічної діяльності; забезпечення сталого розвитку економіки на 
ринкових засадах та її соціальної спрямованості. 

2. Заборона та протидія дискримінації. Однією із головних проблем, 
що стримує вільний рух товарів і спотворює конкуренцію, є створення 
різноманітних бар’єрів доступу на ринки та дискримінація суб’єктів 
відносин на них. Ідея формальної рівності, що застосовується у методі 
регулювання як цивільних, так і всіх приватних відносин, зумовлює 
юридичну заборону дискримінації як умови порушення принципу рівності. 
Втім, зміст дискримінації у цивільному праві не розкрито, оскільки цивільні 
відносини підпорядковуються, здійснюються за волею сторін, що є для 
цивільних відносин головним. Загальноприйнятною є протидія 
дискримінації особистих прав і свобод громадян, що отримало прояв у 
прийнятті Закону України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», згідно з яким дискримінація розуміється як певна 
ситуація стосовно окремих приватних осіб, а господарські відносини не 
регулюються. 

Необхідно звернути увагу, що економічно нерівні учасники 
господарських відносин (головною рисою яких є економічний зміст цих 
відносин) не можуть бути юридично рівними. Внаслідок наведеного для 
забезпечення рівного захисту та підтримання економічної рівноваги держава 
імперативно перерозподіляє певні права та обов’язки між учасниками 
господарських відносин на користь слабшого, щоб забезпечити реальну 
можливість конкурувати та функціонування системи у цілому. 

Як справедливо зазначає Г. Христова, «нейтральне» законодавство, 
політика чи програми не завжди здатні достатньою мірою ефективно 
гарантувати особам однакові права та можливості їх реалізації, тобто можуть 
призводити до так званої «фактичної дискримінації». Відповідно, модель 

формальної (юридичної) рівності доповнюється ідеєю субстантивної (англ. 
substantive) рівності, що охоплює такі концепції як «рівність можливостей», 
«рівність у доступі до можливостей» та «рівноцінність результатів». Ця ідея 
полягає в усуненні не лише юридичних, а й фактичних перешкод на шляху до 
реалізації особами своїх прав, рівному доступі усіх осіб до ресурсів та 
отримання частки суспільного блага, а також у вимозі, згідно з якою індивіди 
після процедури розподілу мають опинитися в однакових умовах. Модель 
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субстантивної (фактичної) рівності реалізується у правовій системі за 
допомогою двох основних принципів: 1) принципу диференціації правового 
регулювання (або спеціальних правових статусів); 2) принципу позитивної 
дискримінації. 

Провідною сучасною інтерпретацією принципу рівності є поєднання 
формальної і субстантивної (реальної, фактичної) рівності, яке дає змогу 
забезпечити «справедливу рівність можливостей» («дистрибутивну рівність із 
можливістю позитивних дій)», згідно з якою для членів суспільства має бути 
створено реальні можливості конкурувати з іншими його членами з достатніми 

шансами на успіх [8]. 

3. Диференціація приватних і публічних інтересів у конкуренції. 
Конкуренція відбувається не лише на ринках, а й в часі. Ті рішення, які 
сьогодні здаються антиконкурентними, з часом можуть призводити до 
отримання користі та розвитку конкуренції або мати інший зиск. Із цього 
приводу певні приватні права можуть бути обмежені. Наприклад, за змістом 
ст. 10 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Кабінет Міністрів 
України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольним комітетом 
України не було надано дозволу відповідно до ч. 2 цієї статті, якщо учасники 
узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів 
переважає негативні наслідки обмеження конкуренції для певних осіб.  

4. Поєднання попереднього та подальшого контролю. Цей принцип 
застосовується у процедурах отримання згоди на економічну концентрацію та 
узгоджені дії, здійснення перевірок суб’єктів господарювання, об’єднань, 
органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського 
управління і контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про 
захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами 
і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

Висновок: Основним методом регулювання відносин, пов’язаних з 
конкуренцією є забезпечення рівного підпорядкування усіх суб’єктів відносин 
суспільному господарському порядку, що випливає з ринкової економіки. 
Відхилення від правил та вимог суспільного господарського порядку, навіть в 
тих випадках, коли за конкретний вчинок не передбачена юридична 
відповідальність, може призводити до спотворення економічної конкуренції, 
тобто порушення правил публічного господарського правопорядку.  
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ВСТУП 
Включення особистих немайнових відносин у предмет регулювання ЦК 

України стало насправді видатною правовою подією для вітчизняної 
цивілістичної теорії та практики. Також вперше в історії українського права 
особисті немайнові права у сфері надання медичної допомоги посіли належне їм 
місце як у доктрині, так й нормативній частині цивільного права. І хоча вже 
більше десяти років країна живе за новими правилами, проте практичний 
потенціал даних нововведень ще не повною мірою реалізовано, а методологічне 
значення не повною мірою осмислено. Саме тому автором обрано в якості 
предмету даної розвідки окремі методологічні питання приватноправового 
регулювання особистих немайнових відносин медичної сфери, зокрема: вплив 
природного права та концепції прав людини на приватноправове регулювання 
особистих немайнових відносин медичної сфери; застосування аналогії права у 
правовому регулюванні даного виду відносин. 

Підґрунтям для проведення дослідження стали ідеї та висновки, що 
було здобуто у працях вітчизняних та зарубіжних вчених (в першу чергу – 
розробників Цивільного кодексу України) та у захищених дисертаціях з 
проблем приватноправового регулювання особистих немайнових відносин 

медичної сфери. Зокрема, у роботах Н. Кузнєцової, А. Довгерта, 
Р. Майданика, О. Крупчана, Є. Харитонова, Р. Стефанчука, С. Булеци). 

1. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА – НОВАЦІЯ НОВОГО ЦИВІЛЬНОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Відмітною особливістю сучасних підходів до правового регулювання 
відносин медичної сфери є ув’язування системи охорони здоров’я та 
медичної допомоги із правами людини та такими фундаментальними 



- 44 - 
IUS PRIVATUM | 1 | 2017 

Civil Law / Цивільне право 

цінностями як достоїнство людини, автономія вибору, індивідуальність та 
цілісність особистості. Вказані особливості істотним чином впливають на 
характеристики правового статусу людини, яким є її юридично закріплене 
становище в суспільних відносинах, що виражається у системі її прав та 
обов’язків. За оцінкою Є. Харитонова, природні права людини сьогодні 
становлять «найважливіший елемент її загального статусу незалежно від 
того, чи визнані вони об’єктивним правом, чи ні. Іншими словами, вони є 
об’єктивними в силу своєї природності, невідчужуваності від людини, і 

вважаються такими, що надані Богом» [1, с. 8].  

То ж цілком логічно, що правовий статус людини в медичній сфері 
розглядається сьогодні в контексті ідеологічних засад сучасного громадянського 
суспільства та в безпосередньому зв’язку із фундаментальними соціальними 
цінностями та правовими пріоритетами сьогодення, серед яких 
найважливішими є фундаментальні природні права людини – на свободу, 
гідність, приватність, фізичну та психічну цілісність. Такий підхід виявився не 
випадковим, а став результатом закономірного історичного процесу 
становлення відповідних соціокультурних та правових засад. 

Для вітчизняної практики приватноправове регулювання відносин у 
сфері охорони здоров’я є дещо новим та незвичним явищем. Це пов’язано з 
тим, що традиційно правовідносини, що виникають у процесі надання 
медичної допомоги, регулювалися в основному нормами адміністративного 
права та медичної етики. Така патерналістська модель достатньо 
ефективно працювала в умовах обмежених медичних технологій та 
солідарних соціальних зв’язків.  

Проте сьогодні існують дещо інші тенденції у нормативному 
регулюванні взаємодії автономних учасників приватноправових відносин, 
що зачіпає безпосередньо й медичну сферу. Нова парадигма цивільно-
правового регулювання суспільних відносин ґрунтується на розумінні і 
баченні нових суспільних пріоритетів, серед яких значної ваги отримало 
положення, що в умовах сучасного громадянського суспільства його 
громадяни у більшості випадків спроможні самостійно здійснювати свої 
права та обов’язки без надмірного імперативного втручання держави. Тому 
сьогодні механізм правового регулювання відносин медичної сфери в 
цілому забезпечується єдністю конституційного, адміністративного та 
цивільно-правового рівнів, тобто як за допомогою публічного, так і 
приватного права. 

Розвиток приватного права та цивільного законодавства України 
відбувається відповідно до загальної соціальної тенденції повернення до 
гуманістичних цінностей, якими є правове забезпечення суверенітету 
особи, розширення прав учасників договірних відносин, юридичні гарантії 
можливості здійснювати свої права тощо. Правовий зміст цієї тенденції, 
полягає в юридичному піднесенні прав людини. Проте для того, щоб вони 
не залишилися лише моральними ідеологемами, необхідні адекватні 
потребам часу теоретичні конструкції та практичні рішення. Важливу роль 

в цьому процесі має відіграти цивільне право як право приватне. Зокрема, 
одним з напрямків такої роботи має стати розроблення та впровадження 
системи цивільно-правових засобів здійснення, охорони та захисту 
особистих немайнових прав людини у сфері здійснення медичної діяльності. 

Усвідомлюючи вказані чинники та обмеженість регулюючого 
потенціалу позитивного права та закону, розробники нового Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України) свідомо запропонували цілісну систему 
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регуляторів цивільних відносин: принципи природного права, моральні 
засади суспільства, цивільно-правові договори, звичаї, судова практика 
тощо. За задумом розробників нового ЦК України саме ідея природного 
приватного права та концепція співвідношення природного права та 
закону повинна розміщуватися на верхньому щаблі багаторівневої системи 
кодифікації цивільного права України. Фактично це – ті макроскладові, під 
які мають підлаштовуватися решта нижчих та похідних елементів – теорії 
окремих інститутів, їх частин та нормативні положення [2, с. 36]. І сьогодні 
ми є свідками того, що ці джерела починають реально діяти, зміцнюючи 
свої позиції як у правосвідомості населення, так й у практиці 
правозастосування.  

Новий ЦК України концептуально розроблявся «на основі природно-
правових теорій, згідно з якими закони держави не регулюють відносини, 
а лише здебільшого прагнуть наблизитися до конфігурації 
правовідношення, яке походить від природи» [3, с. 10]. У тексті ЦК України 

даний методологічний підхід реалізовано, перш за все, через закріплення 
низки принципів природно правового походження, які складають 
підґрунтя, тобто засади цивільного законодавства України. Як підкреслює у 
зв’язку з цим Н. Кузнєцова, загальні засади цивільного законодавства, 
закріплені у ст. 3 ЦК України, виконують в українському приватному праві 
щодо позитивного права, договорів, звичаїв та інших джерел 
інтерпретаційну, доповнювальну та виправну функції», «ці принципи мають 
загальнообов’язковий характер і тому їх дотримання та врахування при 
нормотворенні й вирішенні конкретних правових ситуацій є обов’язковою 
вимогою закону». Фактично здійснилося те, що було задумано розробниками 
нової доктрини та тексту ЦК України: «основоположні засади цивільного 
права стали повноцінними регуляторними конструкціями». На практиці це 
означає, зокрема, що «суд повинен не лише аналізувати конкретний 
юридичний матеріал у вигляді юридичних документів, а й усвідомлювати 
принципи та цілі, що лежать в основі їх прийняття» [4, с. 10, 11].  

По-друге, відбулося розширення змісту приватного права за рахунок 
особистих немайнових прав фізичної особи, які є похідними від природних 
прав людини. Хоча позитивне приватне право історично починалося з 
регулювання майнових відносин, проте «новий ЦК України немайнові 
відносини через їх надзвичайне значення ставить на перше місце і регулює 
незалежно від їх зв’язку з майновими відносинами. ЦК України вперше у 
світовій практиці кодифікації цивільного законодавства присвячує окрему 
книгу врегулюванню особистих немайнових відносин» [3, с. 12]. У такий 
спосіб «особисті немайнові права фізичної особи посіли своє місце у 
предметі сучасного цивільного права України, набули статусу автономного 
правового інституту» [5, с. 14]. «Тим самим всі «чисті» (такі, що не пов’язані 
з майновими) особисті немайнові відносини повинні були потрапити під 
парасольку ЦК» [6, с. 13]. 

У науковій дискусії, що передувала розробленню та прийняттю ЦКУ, 
було досягнуто консенсусу з приводу дуже важливого доктринального 
положення, згідно з яким особисті немайнові права (не пов’язані з 
майновими) повинні регулюватися цивільним правом не залежно від їх 
порушення: «… особисті немайнові права не лише охороняються, а й 
регулюються цивільним правом на підставі однакової значущості майнових 
і немайнових відносин у структурі предмета цивільного-правового 
регулювання» –. Це означає, що нормативна тріада регулювання-охорона-
захист є застосовною також й до особистих немайнових відносин, саме так, 
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як і майнових. Звісно з певною специфікою. ЦК України «включає ці права 
у загальний цивільний оборот, безумовно, зі значними особливостями, 
зумовленими їх зв’язком із фізичною особою і відсутністю економічного 
змісту» [5, с. 15]. 

Отже покладено дуже важливий початок у розвитку приватного права 
та цивільного законодавства України. Такий крок законодавця став 
надзвичайно важливою, евристичною за своєю суттю, подією: цивільно-
правове регулювання особистих немайнових відносин відбулося в аспекті 
правонаділення у нормальних відносинах, а не тільки в умовах 
правопорушень в аспекті захисту. Це стало своєрідним доктринальним 
заділом, викликом та випробовуванням вітчизняної цивілістики на зрілість, 
майстерність, яку треба виявити аби «позититивувати» природні права 
людини, органічно вплести їх у тканину цивільно-правового механізму. Це 
не є простим завданням. Адже й досвіду такого немає, не вистачає також 
правової культури більшості населення. Зокрема, не затребуваність нових 

приватноправових механізмів пояснюється традиційним тяжінням до 
патерналістських схем регулювання немайнових відносин, що виникають в 
сфері надання медичної допомоги. 

2. ПРОГАЛИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ – ЧИ ІСНУЮТЬ ВОНИ? 
Втім, перехід права із площини природного (абстрактного) до 

суб’єктивного цивільного є не завжди простим. Як влучно вказує О. 
Крупчан, «визнання природності походження прав та свобод учасників 
приватноправових відносин стикається з тією проблемою, що органи 
державної влади, у тому числі суд, визнаючи види, суть, обсяг та зміст цих 
прав, з огляду на положення ст. 19 Конституції України мають діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України». Отже, правозастосовна діяльність органів влади 
обмежена позитивним правовим джерелом – законом. Але відповідність 
законів (тим більше – відомчих нормативних актів) природному праву не 
завжди простежується або свідомо закладається законодавцем. «Як 
наслідок, – підсумовує О. Крупчан, – типовою є ситуація, коли фактичне 
здійснення чи захист прав та свобод учасників приватних відносин 
стикається з проблемою недостатності, суперечливості тощо тексту закону» 
[7, с. 49]. Фактично здійснення та захист приватних прав природного 
походження на практиці стикається із багатьма перепонами.  

Однією з таких практичних проблем є правові ситуації, за якими 
завжди залишаються відносини, не охоплені нормами закону. Йдеться про 
так звані прогалини у цивільно-правовому регулюванні, які неоднозначно 
оцінюються науковцями і які не можна визнавати безспірно негативним 
правовим явищем. На думку Кузнєцової, «безумовною особливістю 
регулювання відносин у приватній сфері є необхідність усувати прогалини 
у праві, які, виявляються тут значно частіше, ніж у публічному праві». Адже 
«життя рухається значно швидше та динамічніше, ніж у праві складаються 
відповідні механізми.» [8, с. 49].  

Якщо розуміти прогалини у праві як неповноту врегулювання 
суспільних відносин, то, на думку А. Довгерта, «з позиції природного права 
прогалин у праві бути не може, прогалини існують лише у законодавстві чи 
так званому позитивному праві» [9, с. 159]. Але чи можна вести мову про 
прогалини у цивільному законодавстві як ієрархічно структурованій 
позитивній системі норм, що регулюють цивільні відносини? На перший 
погляд здається, що так, адже будь-яка системність вимагає довершеності, 
що передбачає встановлення відповідних правил на всі випадки, але цієї 
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довершеності ніколи не може бути досягнуто. Проте відповідь криється в 
тому факті, що цивільне законодавство як системне утворення як раз не 
має на меті встановлення конкретних правил поведінки на всі можливі 
випадки. І тому, вочевидь, у цивільному праві прогалин теж бути не може, 
адже відносини учасників цивільних відносин завжди врегульовані, якщо 
не нормами цивільного законодавства, то договорами, на засадах 
цивільного законодавства, на основі міжнародно-правових норм чи 
моральних засад суспільства. 

То ж про прогалини у цивільному законодавстві можна говорити лише 
на рівні індивідуальної непоінформованості, необізнаності, чи тимчасових 
утруднень стосовно вибору та обґрунтування легітимних способів 
врегулювання окремих видів відносин. Виходом із таких ситуацій, що 
сприймаються суб’єктивно як «прогалини», можуть бути цілеспрямовані 
зусилля, налаштовані на визначення та вибір способів та засобів 
врегулювання цивільних відносин їх учасниками.  

Цілком слушно відмічає Н. Кузнєцова, що «у цивільному праві 
джерельна база для формування стандартів належної поведінки … 
виявляється значно ширшою, ніж у галузях публічного права. Це положення 
реалізується, перш за все, через механізм аналогії права і закону та через 
принцип диспозитивності, який є панівним у цивільному праві» [8, с, 48]. 
Тому теоретично та практично в усіх випадках цивільні відносини можуть 
бути ефективно врегульовані наявним набором правових інструментів та 
адекватним вибором таких юридичних інструментів. Регулювання 
цивільних відносин відповідно до загальних засад законодавства, інших 
правових регуляторів, застосовних до даного виду відносин, є 
застосуванням аналогії права.  

3. ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА ЯК ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У 
ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН МЕДИЧНОЇ СФЕРИ 

Висловлене набуває особливої актуальності для практики 
приватноправового регулювання особистих немайнових відносин медичної 
сфери. Адже це відносно новий пласт суспільних відносин, які не знайшли 
детальної регламентації у нормах цивільного законодавства, та щодо яких 
ще не напрацьовано адекватну юридичну практику. Яким чином оцінювати 
прогалини у приватноправовому регулюванні відносин медичної сфери, та 
яким може бути механізм дії аналогії права щодо можливості заповнення 
цих прогалин у легітимний спосіб? Розглянемо для прикладу дві проблеми. 
Перша стосується позитивації фундаментальних природних прав суб’єктів 
правовідносин з надання медичної допомоги. Друга – легітимних 
можливостей договірного регулювання особистих немайнових відносин 
медичної сфери. 

Ключем до розуміння дії механізму аналогії права є правильне 
розуміння сутності цивільного права як живого утворення, яке складається 
з «концепцій, ідей та правових норм, що встановлюють на засадах 
диспозитивності, юридичної рівності та ініціативи сторін, підстави 
придбання, порядок реалізації і захисту цивільних прав та обов’язків 
фізичними та юридичними особами» [10, с. 13]. Тобто живе діюче цивільне 
право тільки на частину складається з позитивних норм, закріплених в 
актах цивільного законодавства. Решту (левову) частку нормативного 
масиву цивільного права складають принципи та норми природно-
правового походження.  

Враховуючи викладене природні права людини складають 
найважливіший елемент цивільно-правового статусу фізичної особи, 
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незалежно від того, чи визнані вони позитивним правом, чи ні. Іншими 
словами, фундаментальні права людини, визнані міжнародно-правовими 
угодами за участю України, є обов’язковими елементами усіх цивільно-
правових відносин, учасниками та суб’єктами яких є фізичні особи – 
медичні працівники та пацієнти. На практиці це означає, наприклад, що 
позитивний обов’язок лікаря надавати медичну допомогу може бути 
обмежено (в деяких ситуаціях навіть відмінено) особистим немайновим 
правом лікаря, яке походить від абсолютного природного права людини на 
свободу совісті та релігійні переконання.  

4. ПРАВО ЛІКАРЯ НА ЗАПЕРЕЧЕННЯ З МІРКУВАНЬ СОВІСТІ 
У європейській юрисдикції сьогодні вже визнаним є право лікаря на 

відмову віз здійснення законного аборту з міркувань совісті. На підтримку 
такої позиції було прийнято Декларацію Всесвітньої Медичної Асоціації «Про 
медичний аборт», згідно з якою в тому випадку, «коли особисті переконання не 
дозволяють лікарю здійснити медичний аборт, він повинен направити 

пацієнтку до компетентного колеги» (п. 6). У контексті розв’язання цієї 
проблеми Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію № 1763 
(2010) «Право на заперечення з міркувань совісті при наданні легальної 
медичної допомоги», в якій держави європейської спільноти закликають 
гарантувати право лікаря на відмову здійснювати аборт, викидень або 
евтаназію на підставі власних заперечень совісті. Також практика 
Європейського суду з прав людини свідчить про підтвердження права лікарі 
на заперечення з міркувань совісті із врахуванням визначених легітимних 
обмежень. 

Проте в українському суспільстві сьогодні поширеною є етична позиція, 
згідно з якою професія медика має всі ознаки почесного громадянського 
служіння, тож суспільство очікує від лікаря постійної професійної готовності і 
самовідданості, часто не сприймаючи його як особистість, яка також має 
права людини і громадянина. Особливо коли йдеться про право лікаря 
відмовитися від надання медичної допомоги. Втім, тенденція щодо інтеграції 
праволюдинного напрямку у галузь охорони здоров’я, безумовно, має 
стосуватися як прав пацієнта, так і прав лікаря. І хоча немає відповідних 
позитивних юридичних механізмів, все ж право лікаря на відмову від 
здійснення законного аборту з міркувань совісті присутнє у доктрині 
європейського приватного права та цивільного права України. 

По-перше, це право ґрунтується на загальних принципах цивільного 
законодавства: неприпустимості свавільного втручання в сферу особистого 
життя, свободи договору; справедливості, добросовісності (ст. 3 ЦК України). 
По-друге, на визнаних суб’єктивних цивільних правах, що належать лікарю як 
фізичній особі: право на повагу до гідності і честі (ст. 297); право на 
індивідуальність та вільний вибір форм та способів прояву своєї 
індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать 
моральним засадам суспільства (ст. 300).  

По-третє, за нормою ст. 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу 
совісті, що включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або 
переконання за своїм вибором і свободу сповідувати будь-яку релігію, зокрема, 
відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні 
переконання. Відмова лікаря від здійснення аборту за релігійними 
переконаннями в широкому контексті може підпадати під дію передбаченого 
законом права «відкрито виражати» свої релігійні переконання. До того ж 
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право на «здійснення свободи сповідувати релігію або переконання» можна 
трактувати в аспекті відмови від дій, які суперечать релігійним переконанням.  
5. ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН 

Ще одна проблема, що потребує застосування механізму аналогії 
права, стосується легітимних можливостей договірного регулювання 
особистих немайнових відносин медичної сфери. Договірне регулювання 
приватноправових відносин є дещо новим та незвичним явищем у 
вітчизняній сфері охорони здоров’я. проте договір все більше стає 
універсальною конструкцією взаємодії автономних учасників 
приватноправових відносин, що зачіпає також й медичну сферу. 

 Більш того, «саморегулювання договірних цивільних відносин є 
особистим суб’єктивним правом учасників таких відносин. З цього 
випливає, що на цивільні відносин медичної сфери мають поширюватися 
загальні положення цивільного законодавства щодо здійснення цивільних 
прав, закріплені статтями глави 2 ЦК України. Зокрема, відповідно до ч. 1 

ст. 12 ЦК України особа здійснює свої цивільні прав вільно, на власний 
розсуд» [11, с. 31].  

Так особисті немайнові відносини, що ґрунтуються на вільному 
волевиявленні, юридичній рівності, автономії волі та вільному 
волевиявленні учасників складають предмет цивільно-правового 
регулювання та підпадають під дію методу юридичної децентралізації, який 
включає в себе й договірне регулювання (на загальних засадах цивільного 
права та імперативних нормах, передбачених для даного виду відносин). 
Втім відхід у договорі від норм, якими визначаються основи публічного 
порядку та моральних засад суспільства, не допускається. Отже 
імперативність державних приписів є межею приватної ініціативи та 
диспозитивності у регулюванні цивільних правовідносин. 

Крім того, цивільно-правове регулювання ґрунтується на міжнародно-
правових та конституційних положення, які визначають межі втручання у 
тілесну та духовну цілісність людини засобами медичних технологій. 
Передусім йдеться про права: на гідність, недоторканість (ст. 3, 8 Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод, ст. 27, 28, 32, 64 
Конституції України). Перелічені права існують як природні права людини, 
тож є такими, що не залежать від їхнього визнання та навіть від наявності 
(або відсутності) відповідних норм у праві, законодавстві або договорі.  

На практиці це означає, що зобов’язання, які кореспондують із 
правами людини (правами пацієнта), автоматично входять до складу 
цивільного правовідношення з надання медичної допомоги, що виникає на 
будь-якій підставі (закону, договору та ін.), додатково до прав та обов’язків 
сторін. До того ж здійснення повноважень пацієнта у зв’язку із володінням 
ним правами людини не залежить від того, чи надається медична допомога 
на засадах державних гарантій забезпечення безоплатної медичної 
допомоги чи на основі відплатних договорів з надання медичних послуг.  

Також сторони мають право укласти договори, які не передбачені 
актами законодавства. Наприклад законом передбачено можливість 
передати право на отримання медичної інформації третім особам. 
Зрозуміло, що такі відносини між пацієнтом та особою, якій передається 
здійснення даного особистого немайнового права, можуть бути предметом 
відповідного договору. Спеціальні норми щодо таких договорів відсутні, 
тож сторони вільні у регулюванні своїх відносин у межах імперативних 
норм, які застосовні до даного виду відносин. 
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У європейській юрисдикції існує великий масив правочинів, якими 
опосередковуються правовідносини щодо завчасного планування лікування 
та догляду. Зокрема, у світлі сучасних європейських стандартів стосовно 
автономії, гідності та індивідуальності пацієнта завчасно висловлені 
побажання є важливим інструментом захисту прав некомпетентних 
пацієнтів. Нездатність пацієнта до волевиявлення (тимчасова, тривала або 
незворотна) щодо форм і способів медичного втручання, які можуть бути 
застосовані, становить специфічну проблему медичної сфери, яка потребує 
правового вирішення та супроводження і в Україні. Хоча право на особисті 
переваги щодо лікування є складовою сучасного інституту прав людини, 
українське законодавство фактично не пристосоване до ситуацій, коли 
пацієнт не в змозі дати згоду через тимчасову або тривалу неспроможність 
внаслідок хвороби, немає юридичних механізмів реалізації попереднього 
вибору пацієнта на випадок втрати його дієздатності. 

На даний момент єдиною європейською правовою основою з даного 

питання є ст. 9 Конвенції Про права людини та біомедицину 1997 року : 
«Якщо на час втручання пацієнт перебуває у стані неспроможності 
висловити свої побажання, враховуються побажання щодо медичного 
втручання, висловлені ним раніше». Ця норма має велике значення, 
оскільки втілює в собі перші значні зусилля, що вживаються європейськими 
структурами для створення обов'язкових правових рамок, що стосуються 
просування попередніх документів з охорони здоров'я. 

На сьогодні існують три лінії аргументації для обґрунтування 
легітимності правочинів з попередніх розпоряджень щодо медичного 
втручання у майбутньому та інституту довіреної особи пацієнта у правовій 
системі України. 

Перш за все, в доктринальному контексті право кожної людини в 
Україні заздалегідь вирішити питання про медичне обслуговування на 
випадок, коли вона не буде мати можливість самостійно приймати ці 
рішення в майбутньому, можна розглядати як вираження права на 
самовизначення відносно свого власного тіла, яке ґрунтується на 
фундаментальних правах-принципах, що викладені в Конституції України 
та Цивільному кодексі України: право на індивідуальність, самовизначення, 
моральні та культурні цінності (ст. 300), повага до гідності, захист 
недоторканості (ст. 29 Конституції України, ст. 297 ЦКУ), заборона 
катувань, поводження, що принижує гідність (ст. 28, 64 Конституції 
України, ст. 270 ЦКУ). 

По-друге, особливістю засобів правового впливу в системі цивільного 
обороту є дозвільний тип правового регулювання та, відповідно, особлива 
правова вага диспозитивного методу. Як цілком слушно зазначає Н. 
Кузнєцова, «у сфері приватного права основою регулювання слугує 
юридична рівність суб’єктів та їхнє вільне волевиявлення. Природно, що за 
таких умов стандарти належної поведінки формуються та закріплюються, 
перш за все, через систему дозволів» [8, с. 48]. Так у ст. 6 ЦКУ сторонам 
цивільних правовідносин надано право самостійно врегулювати у договорі 
свої відносини, які конкретно не передбачені (не названі) у законодавстві. 
Дане право обмежується тільки забороною відступати від положень актів 
законодавства, в яких прямо вказано про це, а також у випадках, коли 
імперативна обов’язковість положень випливає або зі змісту відносин або із 
суті відносин між сторонами. То ж кінець диспозитивності обумовлюється 
межами імперативності, яка присутня в актах цивільного законодавства. 
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По-третє, як було зазначено Європейським судом з прав людини, 
завчасна відмова від методу лікування є вираженням вільної волі особи, яка 
у такий спосіб здійснює своє право на особисту автономію в питаннях 
охорони здоров'я, що гарантоване Європейською конвенцією «Про захист 
прав людини та основних свобод» й українським законодавством. Адже 
після прийняття Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. суди 
України повинні застосовувати при розгляді справ Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод та практику Європейського Суду з 
прав людини як джерело права (ст. 17). 

Проте, оскільки немає спеціального законодавства про попередні 
розпорядження, то немає визначених юридичних підстав щодо ступеня 
обов'язковості, обсяг і межі задіяння таких документів. Також враховуючи 
особливості вітчизняної правової культури та ментальності, майже немає 
практичного сенсу уповноважувати довірену особу з питань охорони 

здоров'я, адже якщо пацієнт стає некомпетентним, рішення щодо лікування 
та догляду приймаються лікарями та законними представниками: 
родичами, опікунами навіть якщо вони не згодні з особистими 
уподобаннями пацієнта. 

«Розробники проекту ЦКУ України небезпідставно сподівалися, що 
положення книги другої сприятимуть гуманізації відносин людей, 
усвідомленню того, що кожна людина, її життя, здоровя, гідність є 
найвищою цінністю в суспільстві» . Одним з напрямків такого 
удосконалення, на думку розробників, є «закріплення змісту інших 
важливих особистих немайнових прав, як першого (фізичного), так і другого 
(соціального) рівнів, що пов’язано із постійним розвитком будь-якої 
системи, зокрема і системи особистих немайнових прав». Інший напрям 
розвитку системи особистих немайнових прав полягає у поступовому 
накопиченні досвіду правозастосування вже існуючих положень книги 
другої. «До того ж правозастосування повинно спиратися у відповідних 
випадках на практику Європейського суду з прав людини» [3, с. 19]. 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, регулятивний потенціал приватного права в контексті 

його адекватного впливу на особисті немайнові відносини медичної сфери 
ще не вивчений та не задіяний повною мірою. Актуальними напрямками 
такого подальшого дослідження мають стати : проблема застосування 
механізму аналогії права щодо особистих немайнових прав фізичних осіб, 
що конкретно не врегульовані нормами ЦК України; правові можливості та 
перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин 
медичної сфери. Реалізація даних завдань сприятиме більш повної 
реалізації приватних прав фізичних осіб та в решті решт – гуманізації 
суспільних відносин. 
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For the first time in the Ukrainian law history, the personal non-property 
rights in the sphere of healthcare services have taken their rightful place in the 
doctrine as well as in the normative body of the Civil Code of Ukraine. This calls 

for a research on the characteristics of the legal and personal regulation of these 
rights on the basis of law analogies and prospects of contractual regulation of 
the personal relations of the medical sphere. 

It is the current practical issue to legally regulate the relations not covered 
by law. They can be referred to as “gaps” in legal regulation, and it is due to the 
mechanism of drawing law analogies that these relations are legally regulated. 
The law analogies apply not only to norms and principles of civil law, but also 
to the doctrine of private law. 

For example, in civil law of Ukraine there is no right for a doctor to refuse 
medical intervention for the reasons of conscience. Yet, the right of the doctor 
to refuse to perform a lawful abortion for the reasons of conscience is present 
in the doctrine of European private law and civil law of Ukraine. This right of a 
doctor is based on the following human rights: the right to freedom of conscience 
and religious beliefs, the right to preserve the identity, the right to security of a 
person, the right to dignity.  

The issue of contractual regulation of personal relations in the medical 
field is also relevant. In the Civil Code of Ukraine special regulations on such 
agreements are absent. However, Article 6 grants the participants of civil-law 
relations the right to independently regulate their relations, not specifically 
mentioned in the legislation, in the agreement. This right is limited only by 
prohibition to deviate from mandatory provisions of the legislation. That is why, 
nowadays the agreements on representation of the patient in legal relationship 
as for the choice of medical treatment are considered to be legitimate in Ukraine. 
A peculiarity of the method of legal regulation of civil relations is an additional 
argument for legality of such agreements. In the field of private law, legal 
equality and free will of legal agents are considered to be the foundation of such 
regulation. 

Given the stated above, the relevant areas for further research should be 
identified as the following: the issue of applying law analogies to the rights of 
individuals in the sphere of healthcare services; legal possibilities and prospects 
of contractual regulation of the personal relations of the medical sphere. 
Delivering on this aspiration will foster the fuller exercise of the personal rights 
of individuals and, eventually, make social relations more humane. 
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Статтю присвячено визначенню розміру 
часток, що належать співвласника у праві 
спільної часткової власності. На основі аналізу 
норм цивільного законодавства та юридичної 
літератури, висвітлено існуючі внутрішні 
суперечності щодо визначення часток у праві 
спільної часткової власності. Зоблені висновки 
щодо закріплення принципу рівності часток у 
спільній частковій власності та недоцільності 
положення ч. 4 ст. 357 ЦК України. 
 

Ключові слова: спільна часткова власність, частка, співвласники, розмір 
часток, визначення часток. 

 
ВСТУП 

Право власності займає центральне місце в приватному праві та є 
найбільш фундаментальним речовим правом, яке створює основну 
юридичну передумову для нормального функціонування цивільного 
обороту. 

Правове оформлення відносин власності пояснюється, по-перше, 
необхідністю стабільного забезпечення існуючих потреб громадян та інших 
суб’єктів правовідносин у майні, захисту інтересів у підприємництві та 
сфері інтелектуальної діяльності, зробити власність недоторканою для 
інших осіб; по-друге, неможливістю ефективної заміни права власності 
іншими майновими правами. Власник має набагато більше можливостей 
щодо володіння, користування й розпорядження своїм майном, ніж, 
скажімо, орендар, охоронець; по-третє, недопущення свавілля власником 
при володінні, користуванні й розпорядженні майном. Право власності, як 
будь-яке право, є знаряддям обмеження прав учасників відносин власності 
[1, c.300]. Саме у ст. 41 Конституції закріплюється суб’єктивне право особи 
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 
своєї інтелектуальної, творчої діяльності [2]. 

У ч. 4 ст. 355 ЦК України зазначено, що спільна власність вважається 
частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна 
власність. Таким чином, в зазначеній статті закріплюється пріоритет 

спільної часткової власності над спільною сумісною власністю, оскільки при 
виникненні спільної власності першочергово передбачається виникнення 
саме спільної часткової власності. Крім того, за ЦК 2003 р. право спільної 
часткової власності та спільної сумісної власності виникає з підстав, що не 
заборонені законом. Вичерпного переліку цих підстав закон не передбачає. 
Тобто, особа вільно володіє, користується та розпоряджається належною їй 
власністю, а отже має повне право сама створювати право спільної 
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часткової власності шляхом відчуження певної частки належного їй на 
праві власності, як подільного, так і неподільного, майна. 

У ст. 356 ЦК України наведене визначення, згідно з яким спільна 
часткова власність – це власність двох чи більше осіб із визначенням часток 
кожного з них у праві власності.  

Відомою в правовій науці є думка про те, що право спільної власності 
характеризується двома ознаками: єдністю об’єкта та множинністю 
суб’єктів. Особливістю ж спільної часткової власності є те, що кожен її 
учасник має чітко визначену наперед частку у праві власності на спільне 
майно. Ось чому, наприклад, у разі пошкодження майна збитки будуть 
розподілені між усіма співвласниками пропорційно до їхніх часток у праві 
власності на спільне майно. 

1. РОЗМІР ЧАСТКИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
Для більш чіткого врегулювання відносин між співвласниками 

важливим є питання визначення розміру часток, що їм належать. Так, у ч. 

1 ст. 357 ЦК зазначено, що частки у праві спільної часткової власності 
вважаються рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю 
співвласників або законом. Таким чином, закріплюється презумпція 
рівності часток у спільній частковій власності. При цьому вказівка, що «інше 
може бути встановлено за домовленістю співвласників або законом», 
закріпила додатковий варіант врегулювання відносин між учасниками 
спільної часткової власності, тобто вказує на можливість встановлення 
нерівного розміру часток. Прикладом може слугувати спадкування за 
законом, при якому частки у спадковому майні кожного із спадкоємців є 
рівними, та спадкування за заповітом, при якому спадкодавець може 
розділити спадщину між спадкоємцями у нерівних частинах, не 
дотримуючись принципу рівності (ч. 1 ст. 1278 ЦК). Отже, ч. 1 ст. 357 ЦК 
закріпила головне правило визначення часток у праві спільної часткової 
власності. Однак у ч. 2 ст. 357 ЦК закріплене прямо протилежне правило: 
якщо розмір часток у праві спільної часткової власності не встановлений за 
домовленістю співвласників або законом, він визначається з урахуванням 
вкладу кожного із співвласників у придбання (виготовлення, спорудження) 
майна. В даному випадку закон встановлює зовсім інший порядок 
визначення часток співвласників, а саме: залежно від вкладу кожного із 
співвласників у придбання (виготовлення, спорудження) майна. В 
результаті цього, в ч. 1 та ч. 2 ст. 357 ЦК закріплено дві моделі, які по-
різному визначають порядок визначення часток співвласників. Це, на наш 
погляд, створює додаткову плутанину у визначенні розміру часток, що 
належатимуть кожному із співвласників. Так, якщо особи спільно створили 
річ без встановленої наперед домовленості про розмір частки кожного з них 
у праві власності на новостворене майно, то виникає питання: розмір цих 
часток вважатиметься рівним чи буде залежати від вкладу кожного із 
співвласників у виготовлення цього майна. Крім того, сам вклад, по суті, 
може бути зовсім різний – хтось надає, наприклад, матеріали, а хтось – своє 
вміння та працю. Тож виникає ще одне питання: як порівняти та визначити 
розмір вкладу кожного із співвласників у придбання (виготовлення, 
спорудження) майна, якщо попередньої домовленості про це не було. 
Очевидно, необхідно буде доводити розмір свого внеску в суді, відповідно 
до ст. 57 ЦПК. Тому, для усунення протиріч, пов’язаних із визначенням 
розміру часток, що належить співвласникам, доцільно визначити та 
закріпити єдиний принцип визначення розміру часток у праві власності. 
Найбільш прийнятним слід вважати принцип рівності часток у спільній 
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частковій власності, оскільки він чітко передбачає, що частки у праві 
спільної часткової власності вважаються рівними, при цьому співвласникам 
надається вільне право домовитись про встановлення іншого розміру 
часток, у тому числі з урахуванням вкладу кожного із них у придбання 
(виготовлення, спорудження) майна. 

Прикладом може слугувати рішення Києво-Святошинського районного 
суду Київської області від 05.09.2016 року про визначення часток, в якому 
закріплені як пріоритет спільної часткової власності над спільною сумісною 
власністю (відповідно до ч.4 ст. 355 ЦК) так і принцип рівності часток 
спільної часткової власності (відповідно до ч. 1 ст. 357 ЦК). Так, у травні 
2016 року позивачка звернулась до суду з даним позовом. Свої вимоги 
мотивували тим, що 24 листопада 2000 року їй та відповідачам по справі 
було видано свідоцтво про право власності на квартиру А. Між нею та Б. 
було розірвано шлюб. У даний час вона має намір розпорядитись своєю 
часткою належною в квартирі, але без згоди всіх співвласників вчинити 

такі дії не має можливості. При зверненні до нотаріальної контори отримала 
відмову. Тому вважає своє право порушеним, через відсутність згоди інших 
співвласників в іншому порядку визначити частки не має можливості. 
Просила суд визначити частки в спільній сумісній власності на квартиру А 
- по ¼ частині кожному із співвласників Б., В., Г., Д. 

При розгляді справи судом встановлено, що 24 листопада 2000 року 
органом приватизації Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського 
району Київської області видане свідоцтво про право власності на житло, 
що знаходиться за адресою: А. Свідоцтво видане Б., В., Г., Д. При цьому в 
свідоцтві про право власності на житло не вказано, що на праві спільної 
сумісної чи часткової власності належить дана квартира, не визначено 
розмір часток співвласників. 

Суд, у мотивувальній частині рішення зазначає, що підставами 
виникнення права спільної часткової власності, зокрема, можуть бути: 
придбання у власність майна двома чи більше особами за цивільно-
правовими угодами; договір про спільну діяльність; домовленість подружжя 
шляхом укладення шлюбного договору вважати майно, набуте за час 
шлюбу, спільною частковою власністю; прийняття спадщини кількома 
спадкоємцями; передача займаних квартир (будинків), житлових 
приміщень у гуртожитках у порядку приватизації в спільну часткову 
власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно 
мешкають у квартирі (будинку), житлових приміщеннях у гуртожитках. 

Спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом 
не встановлена спільна сумісна власність на майно. Учасники спільної 
часткової власності мають право на частку у праві власності на майно (ч. 1 
ст. 356 ЦК), а не на конкретно визначену частку в майні. Спільна часткова 
власність характеризується множинністю суб'єктів і єдністю об'єкта. 
Відповідно до цієї концепції кожному із співвласників спільної часткової 
власності не може належати частка самого майна. Ідея спільної часткової 
власності в тому й полягає, що майно належить усім співвласникам 
одночасно. Тому, наприклад, зменшення майна внаслідок його 
пошкодження тягне наслідки щодо всіх співвласників, а не одного чи 
кількох із них. При розгляді судових справ слід враховувати, що у таких 
випадках зменшується об'єкт права власності, а не частки співвласників. 

Згідно з нормою ст. 357 ЦК частки у праві спільної часткової власності 
вважаються рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю 
співвласників або законом. Якщо розмір часток у праві спільної часткової 
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власності не встановлений за домовленістю співвласників або законом, він 
визначається з урахуванням вкладу кожного із співвласників у придбання 
(виготовлення, спорудження) майна.  

У п.12 постанови Пленуму Верхового Суду України «Про судову 
практику у справах про спадкування» №7 від 30 травня 2008 року 
передбачено, що за загальними правилами частини другої статті 372 ЦК 
України при поділі майна, що є у спільній сумісній власності, за рішенням 
суду частка співвласника може бути збільшена або зменшена з урахуванням 
обставин, які мають істотне значення. У разі смерті співвласника 
приватизованого будинку (квартири) частки кожного із співвласників у 
праві спільної власності є рівними, якщо інше не було встановлено 
договором між ними (частина друга статті 370, частина друга статті 372 
ЦК). Частка померлого співвласника не може бути змінена за рішенням 
суду. Для оформлення права на спадщину закон не вимагає рішення суду 
про визначення частки спадкодавця. 

Розглядаючи спори, пов'язані зі спадкуванням частки в праві спільної 
сумісної власності, необхідно звертати увагу на те, що згідно зі статтею 368 
ЦК спільною сумісною власністю є не лише майно, набуте подружжям за час 
шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом, а й майно, набуте 
в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім'ї, якщо 
інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі. 

Таким чином, у законі не визначено, в якій величині повинна 
зазначатися частка. У постанові Верховного Суду України від 3 квітня 2013 
р. у справі № 6-12цс13 зроблено висновок: «Кожен учасник спільної 
часткової власності володіє не часткою майна в натурі, а часткою вправі 
власності на спільне майно в цілому. Ці частки є ідеальними й визначаються 
відповідними відсотками від цілого чи у дробному виразі». 

На підставі вищезазначених нормативно-правових актів та 
враховуючи те, що майно набуте сторонами по справі шляхом приватизації, 
відсутні згоди інших співвласників на погодження розміру часток, суд 
задовольнив позовні вимоги [3].  

2. ПІДСТАВИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЧАСТОК 
Закон передбачає можливість перерозподілу часток співвласників у 

праві на майно. Так, згідно з ч. 3 ст. 357 ЦК співвласник має право на 
відповідне збільшення своєї частки у праві спільної часткової власності, 
якщо поліпшення спільного майна, які не можна відокремити, зроблені ним 
своїм коштом за згодою всіх співвласників, із дотриманням встановленого 
порядку використання спільного майна. Наприклад, один із співвласників 
житлового будинку зробив прибудову за власні кошти, збільшивши 
приміщення. Внаслідок цього частка такого співвласника повинна бути 
збільшена відповідно до вартості поліпшення будинку. Згідно з п. 12 
постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування 
судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на 
жилий будинок» від 4 жовтня 1991 р. № 7, спорудження господарських 
будівель (сараїв, гаражів тощо) не є підставою для відповідного збільшення 
розміру часток у праві власності на будинок. За домовленістю сторін 
перерозподіл здійснюється шляхом укладання договору, що підлягає 
обов’язковому нотаріальному посвідченню, а в разі спору – в судовому 
порядку [4].  

Слід зазначити, що зміни в розмірі часток у спільній власності на 
жилий будинок, що сталися у зв’язку з прибудовою або надбудовою, не 
тягнуть за собою змін установленого порядку користування та 
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розпорядження земельною ділянкою, а якщо цей порядок не визначався, то 
при його визначенні суд має виходити з розміру часток на будинок, які були 
у сторін при первісному виникненні права спільної часткової власності на 
будинок. Так, у липні 2005 р. Т. звернулася в суд із позовом до Л. про 
визначення ідеальних часток співвласників будинку та порядку 
користування земельною ділянкою. Позивачка зазначала, що на праві 
спільної часткової власності їм із відповідачкою належить будинок у м. Ялті. 
Відповідачка займає квартиру у цьому будинку, і її частка на час 
виникнення спільної часткової власності становила 18/25 останньої. За час 
користування будинком вони, поліпшуючи свої житлові умови, провели 
його реконструкцію і добудову, внаслідок чого їхні частки змінилися і 
становлять по ½ кожній. У зв’язку з цим Т. просила постановити рішення 
про зміну ідеальних часток і визначити за нею та відповідачкою право 
власності на ½ будинку за кожною, а також визначити порядок 
користування земельною ділянкою, оскільки відповідачка чинить їй 

перешкоди в цьому. 
Рішенням місцевого суду позов був задоволений. Суд, вирішуючи спір, 

керувався ст. 88 Земельного кодексу України, згідно з якою учасник спільної 
часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його 
володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає 
розміру належної йому частки. Таким чином були визначені ідеальні частки 
співвласників будинку Т. і Л. по ½ кожній та порядок користування 
спільною земельною ділянкою – в рівних частинах.  

Судова палата з цивільних справ Верховного Суду України зазначене 
судове рішення скасувала, мотивуючи це тим, що при вирішенні вимог Т. у 
частині визначення порядку користування земельною ділянкою суд не 
встановив, чи визначали співвласники будинку – Т. і Л. порядок 
користування земельною ділянкою. Згідно з роз’ясненнями Пленуму 
Верховного Суду України, даними в п. 21 постанови від 16.04.2004 № 7 
«Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді 
цивільних справ» [5], суд повинен враховувати, що в разі, коли до 
вирішення судом спору між співвласниками житлового будинку розмір 
часток у спільній власності на земельну ділянку, на якій розташовані 
будинок, господарські будівлі та споруди, не визначався або вона 
перебувала у користуванні співвласників і ними не було досягнуто угоди про 
порядок користування нею, суду при визначенні частини спільної ділянки, 
право на користування якою має позивач (позивачі), слід виходити з 
розміру його (їх) частки у вартості будинку, господарських будівель та 
споруд на час перетворення спільної сумісної власності на спільну часткову 
чи на час виникнення останньої. Оскільки при вирішенні спору суд 
допустив порушення норм процесуального і матеріального права, Судова 
палата з цивільних справ Верховного Суду України, у частині визначення 
порядку користування земельною ділянкою скасувала і в цій частині 
направила справу на новий розгляд у суд першої інстанції [6]. 

По-іншому вирішується правовий режим прибудов до житлового 
будинку, іншої будівлі, споруди. Так, в ч. 4 ст. 357 ЦК зазначено, що 
співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може зробити у 
встановленому порядку за свій рахунок добудову (прибудову) без згоди 
інших співвласників, якщо це не порушує їхніх прав. Така добудова 
(прибудова) є власністю співвласника, який її зробив, і не змінює розміру 
часток співвласників у праві спільної часткової власності.  
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Питанню правового режиму прибудов до житлового будинку, іншої 
будівлі, споруди приділяли увагу й такі науковці, як А. Б. Гриняк та І. В. 
Жилінкова. Зокрема, вони відзначили, що у даному випадку йдеться 
більшою мірою не про спільну, а про приватну власність: а) співвласник 
може здійснити у встановленому законом порядку за свій рахунок добудову 
(прибудову) без згоди інших співвласників; б) така добудова (прибудова) є 
власністю співвласника, який її зробив; в) така добудова (прибудова) не 
змінює розміру часток інших співвласників у праві спільної часткової 
власності [7, c. 17; 8 с. 117]. 

Такий підхід законодавця з багатьох причин є суперечливим. Так, 
згода інших співвласників на здійснення прибудови є необхідною, оскільки 
цього вимагає ч. 1 ст. 358 ЦК.  

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» забудова присадибних, дачних і садових земельних 
ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних 
та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального 
(садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох 
поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 
квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів 
благоустрою та озеленення земельної ділянки [9]. 

На виконання статті 27 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» затверджений Порядок видачі будівельного 
паспорта забудови земельної ділянки», в п. 2.1. та п. 2.2 якого зазначається, 
що видача будівельного паспорта, а також зміни до нього у зв’язку із зміною 
намірів забудови земельної ділянки (розміщення нових або реконструкція 
існуючих об’єктів), реалізація яких не перевищує граничнодопустимих 
параметрів здійснюється уповноваженим органом містобудування та 
архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг 
та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. До 
необхідного пакета документів, які зазначені в цих пунктах, віноситься 
засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки 
(житлового будинку) на забудову [10]. 

Тому така прибудова не є окремим об’єктом права власності і тому аж 
ніяк не може бути власністю співвласника, який її зробив.  

На думку В. В. Луця, тут ідеться про збільшення частки одного із 
співвласників у праві спільної часткової власності на спільний будинок та 
про відповідну зміну розміру часток інших співвласників. Про власність 
одного співвласника може йтися тоді, коли він у встановленому порядку 
збудував на спільній земельній ділянці споруду (наприклад, літню кухню) 
для власного користування [11, c. 156]. 

Крім того, видається недоцільним положення ч. 4 ст. 357 ЦК про те, що така 
добудова (прибудова) є власністю співвласника, який її зробив, і не змінює 
розміру часток співвласників у праві спільної часткової власності, оскільки 
особливістю відносин спільної часткової власності є те, що поліпшення, зроблені 
одним із співвласників, змінюють відповідно вартість усього майна. 

Верховний суд України в «аналізі деяких питань застосування судами 
законодавства про право власності при розгляді цивільних справ» також 
звернув увагу, що правило ч. 4 ст. 357 ЦК є протилежним правилу, 
закріпленому в ч. 3 ст. 357 ЦК, суперечить суті відносин спільної власності 
й порушує структуру права спільної власності в цілому.  
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По-перше, воно суперечить ст. 358 ЦК щодо здійснення права спільної 
часткової власності за згодою всіх співвласників. Дії кожного із 
співвласників так чи інакше стосуються інтересів інших співвласників, і у 
зв’язку з цим зазначена норма є підставою для виникнення зайвих 
суперечок між співвласниками. По-друге, згідно з ч. 4 ст. 357 ЦК зроблена 
добудова (прибудова) є власністю того із співвласників, який її зробив, тобто 
приватна власність виникає всередині спільної часткової власності. По-
третє, така добудова (прибудова) не є окремим об’єктом права власності, у 
зв’язку з чим виникає питання щодо можливості та порядку розпорядження 
щодо неї. По-четверте, зазначена норма не узгоджується із ст. 88 ЗК щодо 
володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що 
перебуває у спільній частковій власності та може бути підставою для 
порушення прав інших співвласників [12]. 

ВИСНОВОК 
Таким чином, вищевикладене свідчить про існування суттєвих 

внутрішніх суперечностей у вирішенні питання щодо визначення часток у 
праві спільної часткової власності за ЦК України. Отже, для усунення 
вказаних розбіжностей та з метою забезпечення правильного й однакового 
застосування цивільного законодавства при визначенні часток у праві 
спільної часткової власності, вважаємо за доцільне закріпити в 
законодавстві лише принцип рівності часток у спільній частковій власності, 
а також виключити з тексту закону ч. 4 ст. 357 ЦК України. 
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The article is devoted to the definition of the particle size co-owners in a common 
partial property. Based on the analyses normative legal acts and legal literature, 
shown existing inner contradictions to the definition of the particle size in a 
common partial property. The conclusion on a necessity of determine the 
principle equal of particle size in common partial ownership аnd 
unreasonableness Paragraph 4 of Article 357 of the Civil Code of Ukraine. 
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В статті досліджуються питання поділу речових 
доказів на види, дається характеристика 
особливостей прямих і побічних, первісних і похідних 
речових доказів, їх взаємозв’язок. Обґрунтовується 
практичне значення поділу речових доказів на 
окремі види. 
 

Ключові слова: види речових доказів, прямі і побічні речові докази, 
первісні та похідні речові докази. 

 
ВСТУП 

Дискусійним питанням в теорії цивільного процесуального права є 
класифікація речових доказів, які можуть досліджуватися судом у процесі 
здійснення судочинства в цивільних справах, тобто зведення їх у систему, 
зумовлену правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв’язком, 
розподіл їх на групи за спеціальними ознаками і властивостями. Саме 
здійснення вичерпної та всебічної класифікації речових доказів у 
цивільному процесі сприятиме виявленню особливостей окремих видів 
доказів, врахування яких є важливим в процесі збирання, дослідження та 
оцінки, що в свою чергу забезпечить правильне використання понять і 
термінів. 

До дослідження окресленої проблеми в різні часи підходили дослідники 
як теоретичних, так і процесуальних наук, таких як М. Г. Авдюков, С. С. 
Алексеєв, Р. С. Бєлкін, С. С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, А. Т. Боннер, С. В. 
Васільєв, Є. В. Васьковский, А. П. Вєршинін, С. В. Нікітін, Ю. К. Осипов, В. 
К. Пучинский, В. В. Комаров, В. А. Кройтор, С. В. Курильов, Л. Ф, Лісницька, 
Д. Д. Луспеник І. В. Решетнікова, Б. К. Рижов, Т. В. Сахнова, В. І. 
Тертишніков, М. К. Треушніков, Ф. Н. Фаткуллін, С. Я. Фурса, Т. В. Цюра, Д. 
М. Чечот, Н. О. Чечіна та інші. Але на сьогодні так і залишаються 
дискусійними питання щодо визначення критеріїв класифікації речових 
доказів, оскільки в такому випадку, якщо класифікація будь - якого 
правового феномену здійснена оптимально, тоді вона набуває не лише 

наукового, але й практичного значення, стає зрозумілою і доступною для 
будь-якого фахівця правоохоронної сфери, досить зручною і ефективною у 
використанні. 

Метою цього наукового дослідження виступає ґрунтовний та всебічний 
аналіз класифікації речових доказів шляхом аналізу існуючих в теорії 
цивільного процесуального права різновидів, так і через формулювання 
авторських критеріїв для розподілу речових доказів на види.  
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Поділ речових доказів повинен здійснюватися за певними критеріями, 

істотними для складових його видів, що дозволяє виявити між ними 
відмінності та схожості, поглибити процес пізнання та дозволяє системно 
підійти до явищ, що вивчаються. Адже багатопланове значення 
класифікації речових доказів має засвідчити той факт, що провести поділ 
речових доказів за однією ознакою чи властивістю неможливо, враховуючи 
те, що недоцільно протиставляти одні докази іншим.  

Необхідно визначати класифікацію речових доказів, як поділ їх на 
види, а окремих видів – на підвиди, що дозволить більш глибоко вивчити 
окремі докази, їх позитивні та негативні риси, виявити недоліки для 
процесу досягнення істини. 

Спроби здійснити класифікацію доказів у процесі відправлення 
правосуддя здійснювалося вітчизняними науковцями та науковцями різних 
зарубіжних країн. Зокрема, у доказовому праві Англії і США, за словами В. 

К. Пучинського, судові докази розподіляються на усні і письмові; прямі й 
непрямі; безпосередні і опосередковані; первинні і вторинні; доброякісні й 
недоброякісні; справжні й несправжні; кращі докази тощо [1, с. 177–178].  

Тим не менш, заслуговують уваги погляди тих вчених-процесуалістів, 
які в основу класифікації і розподілу доказів на групи обирають такі 
важливі критерії, як джерела їх отримання, механізм формування, 
відношення до предмета доказування або обставин, що підлягають 
встановленню тощо. Так, на переконання А. О. Власова, найбільш 
вичерпними в юридичній літературі є такі види класифікації речових 
доказів: первинні і похідні, прямі і побічні [2, с. 184]. 

Розширює цю класифікацію В. В. Молчанов, який доповнює перелік 
різновидів речових доказів наступними класифікаціями:  

1) характером зв’язку змісту доказу із фактом, що підлягає 
доказуванню; 

2) процесом формування відомостей про факти; 
3) за джерелом доказів [3, c. 131–132]. 
Розглянемо ці класифікації та сформовані в їх результаті різновиди 

речових доказів більш детально. 
Характер зв’язку доказу з обставинами, що підлягають установленню, 

зумовлює наявність прямих і непрямих (побічних) доказів. Чимало 
дослідників вважають, що доказ може бути безпосередньо пов'язаний з 
обставинами, що встановлюються. Саме тому такий доказ прийнято 
називати прямим. За правилом, прямий доказ має безпосередній зв'язок, 
що встановлює або спростовує наявність певної обставини. Докази, за 
допомогою яких не можна дійти однозначного висновку про наявність або 
відсутність будь-якого факту, називаються непрямими. Для підтвердження 
обставини недостатньо посилатися лише на один непрямий доказ [4, с. 121]. 

Як правило, вчені одностайні у визначенні термінів «прямий речовий 
доказ» та «побічний речовий доказ».  

Так, прямі речові докази – це ті докази, які безпосередньо (прямо і 
однозначно) вказують на обставини (факти), що входять до предмету 
доказування [5, с. 185]. Отже, проблем щодо поняття та визначення ролі та 
значення прямих доказів у науці цивільного процесуального права в силу їх 
однозначності та вірогідності, як правило, не виникає. Інакша ситуація 
складається з використанням в цивільному судочинстві непрямих, тобто 
побічних доказів, які в результаті своєї так би мовити похідної природи 
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об’єктивно створюють чимало теоретичних та практичних проблем у 
застосуванні цих доказів у конкретній цивільній справі.  

Натомість побічними доказами є такі докази, які безпосередньо не 
вказують на факт (обставину), що входить до предмету доказування, а має 
з ним лише опосередкований, багатозначний зв'язок [6, c. 6]. Необхідно 
зазначити, що багатозначність передбачає зв'язок доказів з необхідним 
фактом, але не виключає зв’язку цього доказу з іншим фактом. Відповідно 
зі змісту побічного доказу може бути зроблено як мінімум два однаково 
вірогідних висновки про наявність або відсутність факту, що входить до 
предмету доказування у цивільній справі. При цьому, з особливостей 
побічних доказів слідує принципово важливий висновок: одного побічного 
доказу недостатньо для доведення необхідного факту, оскільки якесь з 
можливих припущень, що випливає зі змісту цього доказу, є невірним, тому 
для достовірного висновку про наявність або відсутність факту необхідне не 
одне, а декілька побічних доказів у сукупності. Таким чином, побічний 

доказ вказує лише на побічний факт, а отже юридичного значення він 
набуває в органічному взаємозв’язку з іншими доказами. 

Дійсно, встановити обставини справи за допомогою непрямих доказів 
складніше, ніж при прямих доказах, однак непрямі докази не можна вважати 
другорядними, доказами другого сорту. Ці докази досить часто трапляються у 
процесі розгляду справ і внаслідок правильного їх використання можна отримати 
достовірні висновки. Тому зв'язок побічних доказів між собою, як слушно 
зазначає О. І. Трусов, повинен бути таким, щоб усі вони були ланками одного 
ланцюга: при випаданні однієї ланки розпадається весь ланцюг, утрачає 
значення кожен побічний доказ окремо [7, с. 65]. 

Таким чином проведене нами дослідження дозволяє сформулювати 
наступні висновки: прямі речові докази - це ті докази, які безпосередньо 
(прямо і однозначно) вказують на обставини (факти), що входять до 
предмету доказування, а також це ті докази, які мають з необхідним 
фактом однозначний зв’язок, який дозволяє зробити висновок про 
наявність цього факту. 

Натомість зі змісту побічного доказу може бути зроблено як мінімум 
два однаково вірогідних висновки про наявність або відсутність факту, що 
входить до предмету доказування у справі. Крім цього, з особливостей 
побічних доказів слідує принципово важливий висновок: одного побічного 
доказу недостатньо для доведення необхідного факту, оскільки якесь з 
можливих припущень, що випливає зі змісту цього доказу, є невірним. 
Таким чином, ці докази дають підстави лише для припущення про 
існування факту, що досліджується. 

Проаналізувавши ставлення науковців до поділу речових доказів на 
первісні та похідні вважаємо за потрібне сформулювати власне авторське 
визначення цих понять. Отже: 

- Первісні речові докази у цивільному судочинстві – це предмети 
матеріального світу (як правило, оригінали), які є носіями інформації про 
обставини, що мають значення для справи, в силу безпосереднього і 
первинного впливу на них доказових фактів. 

- Похідні речові докази у цивільному судочинстві – це предмети 
матеріального світу (як правило, копії), які є носіями інформації про 
обставини, що мають значення для справи, в силу непрямого, а 
опосередкованого впливу на них доказових фактів. 

Дослідники цивільного процесуального права одностайні в тому, що 
використання в процесі доказування первинних доказів доцільніше, 
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оскільки наявність проміжкових ланок при формуванні доказів, по-перше, 
може призвести до викривлення доказової інформації, по-друге, вплинути 
на створення у суду власної думки відносно обставин справи. Через це суд 
повинен прагнути до використання первинних доказів, адже очевидно, що 
похідні речові докази суд може витребувати тільки за відсутності 
первинних. У зв’язку цим, вважаємо одночасне використання в судочинстві 
у конкретній справі первинного і похідного від нього доказу беззмістовним 
і неприпустимим. 

Поряд з досить поширеними класифікаціями речових доказів у 
цивільному процесі, висловлювались науковцями і так би мовити власні 
пропозиції щодо класифікації речових доказів. 

Наприклад, В. В. Гордєєв, В. К. Колпаков в залежності від характеру 
інформації, що отримує суб’єкт застосування, речові докази можуть бути 
переробленими (концентрованими) і звичайними. Останні надходять до 
суб’єкта без обробки, у тому вигляді та стані, у якому вони були отримані 

особою, яка їх передає [8, с. 19]. Окрім цього, О. Г. Давтян пропонує за 
процесуальною формою та в залежності від виду доказування розрізняти 
суворі та вільні докази. Суворими називаються речові докази, які 
отримуються в результаті огляду речових доказів тощо. Натомість вільні 
речові докази не пов’язані відповідною процесуальною формою і тому 
можуть бути вилучені з офіційних джерел пізнання [9, с. 67]. 

Враховуючи певний консерватизм доктрини цивільного 
процесуального права та усталену практику застосування положень 
цивільного процесуального законодавства вважаємо, що наведені вище, так 
звані, «неординарні» класифікації речових доказів у цивільному 
судочинстві, насправді, не базуються на достатньому аналітичному 
підґрунті і не враховують ту роль, яку виконують саме речові докази у 
процесі здійснення правосуддя в цивільних справах. 

Отже, на підставі аналізу існуючих в процесуальних науках поглядів 
вітчизняних та зарубіжних вчених-процесуалістів, у поєднанні з аналізом 
норм чинного Цивільного процесуального кодексу України та судовою 
практикою, дозволяє нам здійснити спробу розробки власних авторських 
класифікацій речових доказів. 

Пропонується здійснювати класифікацію речових доказів за 
процесуально-правовою ознакою позовів, що розглядаються судом в 
порядку позовного провадження:  

1) речові докази, що містять інформацію про обставини справи і 
використовуються при розгляді та вирішенні позовів про присудження 
(виконавчих позовів); 

2) речові докази, що містять інформацію про обставини справи і 
використовуються при розгляді та вирішенні перетворювальних позовів 
(конститутивних позовів); 

3) речові докази, що містять інформацію про обставини справи і 
використовуються при розгляді та вирішенні позовів про визнання 
(установчих позовів), які в свою чергу, можуть бути двох підвидів: 

- речові докази, які досліджуються судом при вирішенні позитивних 
позовів про визнання; 

- речові докази, які досліджуються судом при вирішенні негативних 
позовів про визнання. 

Окрім вищенаведеного вважаємо за доцільне запропонувати ще одну 
авторську класифікацію речових доказів у цивільному судочинстві. 
Зокрема, проведене нами ґрунтовне наукове дослідження найбільш 
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поширених розподілів речових доказів на різновиди дозволяє нам 
стверджувати, що будучи носіями інформації про обставини, що мають 
значення для справи, предмети матеріального світу (інакше кажучи, речові 
докази) сприймають на собі відбитки цих відомостей про факти у абсолютно 
різноманітні способи. Вплив такої інформації може бути накладений на 
відповідний об’єкт зовнішнього світу або в природний, максимально 
органічний для даного предмету спосіб (наприклад, відбитки пальців чи 
сліди взуття на гладкій поверхні), або можуть мати характер цільового 
використання певного речового доказу за його функціональним 
призначенням (зокрема, зовнішні зміни обладнання, що залучене в 
професійній діяльності позивача чи виробничому процесі відповідача). 

Таким чином, за характером впливу інформації на речові докази про 
обставини, що мають значення для справедливого, неупередженого та 
своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ, пропонуємо наступну 
класифікацію:  

1) речові докази, які зазнали органічного впливу інформації про 
обставини, що мають значення для справедливого, неупередженого та 
своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ;  

2) речові докази, які зазнали функціонального впливу інформації про 
обставини, що мають значення для справедливого, неупередженого та 
своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ; 

3) речові докази, які зазнали природнього впливу інформації про 
обставини, що мають значення для справедливого, неупередженого та 
своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ. 

При цьому слід мати на увазі, що будь-які підходи до класифікації, 
визначення її критеріїв, віднесення доказів до тих чи інших видів і груп 
мають досить умовний характер і залежать від конкретних обставин, 
встановлення і доказування яких відбувається. Один і той самий доказ 
може бути віднесений до одного чи іншого їх різновиду, і жоден науковець 
чи практик ніколи не визначать раз і назавжди конкретний речовий доказ 
лише в одній єдиній їх групі. 

ВИСНОВКИ 
Класифікація речових доказів – це науково-теоретичне групування 

предметів матеріального світу у різновиди, що у відповідності до вимог 
цивільного процесуального законодавства здійснюється за певними 
критеріями, які притаманні змісту, формі, джерелам або іншим 
характерним ознакам речових доказів, з метою упорядкування і 
систематизації останніх заради їх оптимального використання в цивільному 
судочинстві.  
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У статті досліджено поняття та зміст права 
дитини жити і виховуватись у сім’ї. 
Встановлено, що право дитини жити і 
виховуватися у сім’ї реалізується у відносному 
правовідношенні, оскільки даному праву 
відповідає обов’язок визначених суб’єктів – 
батьків, які мають забезпечувати дитині 
можливість проживати з ними та виховувати її. 
Доведено, що суб’єктивне право дитини жити і 
виховуватись у сім’ї – це передбачене нормами 
національного права і забезпечене системою 
спеціальних гарантій багатосистемне особисте 
немайнове право дитини, спрямоване на 
створення найбільш сприятливих умов для 
виживання, розвитку і майбутньої соціалізації. 
Обґрунтовується доцільність закріплення в 
сімейному кодексі України окремої норми про 
право дитини жити і виховуватись у сім’ї. 
Окрема увага приділяється міжнародно-правовій 
регламентації розглядуваного особистого 
немайнового права. 
 

Ключові слова: сім’я, право жити в сім’ї, право на виховання, особисте 
немайнове право. 

 
ВСТУП 

Кожна держава повинна приділяти увагу добробуту сім’ї та дитини, 
оскільки добробут дитини існує в прямій залежності від благополуччя сім’ї, 
в якій вона проживає.  

У преамбулі Конвенції «Про права дитини» міститься важливий для 
правового статусу дітей принцип, згідно з яким для повного і гармонійного 
розвитку особистості дитині необхідно зростати у сімейному оточенні, в 
атмосфері щастя, любові і розуміння. Пунктом 3 ст. 4 СК України також 

визначається, що кожна особа має право жити і виховуватись в сім’ї, 
наскільки це можливо. Надане дитині це право означає, що дитина має 
проживати зі своїми батьками, що узгоджується з п. 4 ст. 29 ЦК України, 
яка визначає місцем проживання дитини, яка не досягла 14 років, місце 
проживання її законних представників – батьків або осіб, які їх замінюють. 
Досягнувши 14-тирічного віку, неповнолітні з дозволу своїх законних 
представників можуть обирати місце свого проживання. 
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У цьому контексті, враховуючи спеціальний правовий статус дитини, 
можна виділити два головних моменти: по-перше, з моменту народження і до 
досягнення дитиною віку 18 років неповнолітні є різною мірою залежними від 
дорослих, оскільки на певних етапах життя самостійно вижити без їх турботи 
дитина не зможе; по-друге, для повноцінного розвитку дитини виникає 
потреба у вихованні батьками або особами, які їх замінюють. На нашу думку, 
саме ці дві обставини і обумовлюють необхідність виділення такого 
суб’єктивного права дитини, як «право жити і виховуватись у сім’ї» саме для 
того, щоб створити максимально сприятливу атмосферу для розвитку і 
майбутньої соціалізації. Адже для всебічного і гармонійного розвитку 
особистості діти мають рости в сімейних умовах, в атмосфері любові та 
розуміння. Головною і найнеобхіднішою функцією сім’ї є виховання 
майбутнього громадянина, члена суспільства, людини, саме від сім’ї залежить, 
яким громадянином, членом суспільства стане дитина [6, c. 101].  

По відношенню до тристоронніх відносин між дитиною, сім’єю або 

громадою та державою можна визначити два підходи. Історичний підхід у 
країнах Заходу полягав у тому, щоб розглядати сім’ю як подобу мініатюрної 
держави, в якій батьки є абсолютними монархами. Другий і більш сучасний 
підхід полягає в тому, щоб розглядати сім’ю як сукупність індивідів, котрі 
мають конкретні права. Цей підхід закріплено в міжнародному праві [8, c. 96]. 

1. ПОНЯТТЯ СІМ’Ї 
Сім’я завжди була і залишається основним джерелом матеріальної та 

емоційної підтримки її членів, необхідної для розвитку кожного з них, 
засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до 
покоління, відновлення населення та виховання повноцінних членів 
суспільства. Отже, сім’я залежить від суспільства, в якому функціонує, так 
само як і суспільство залежить від сім’ї. Цей двосторонній вплив може бути 
як прогресивним, так і руйнівним [5, c. 171]. 

Характеризуючи сім’ю з юридичної точки зору, дореволюційний 
вчений-цивіліст Г. Ф. Шершеневич звертав увагу, що сім’я є союзом осіб, які 
пов’язані шлюбом, та осіб, які походять від них. При цьому автор зазначав, 
що сім’я є основною ланкою державного механізму, користуючись при 
цьому певною автономією [23, c. 406]. 

На думку М. Д. Шиміна, сім’я є специфічною формою соціальної 
життєдіяльності людей, що зумовлена економічним ладом суспільства і 
заснована на шлюбі чи родинності, включаючи всю сукупність відносин, які 
складаються на базі спільної різносторонньої діяльності її членів, у якій 
реалізуються не лише потреби суспільства, а й потреби кожного окремого 
індивіда [24, c. 21]. 

Натомість В. А. Ватрас пропонує таке юридичне визначення сім’ї: сім’я 
– це юридичний зв’язок між фізичними особами, заснований на шлюбі, 
відносинах родинності, усиновленні та інших підставах, передбачених у 
законі, який проявляється у наділенні їх на засадах рівності взаємними 
особистими немайновими та майновими сімейними правами та 
обов’язками, спільному житті, спільності інтересів та взаємній юридичній 
відповідальності [1, c. 83]. 

Хоча право міжнародних договорів позитивно ставиться до сім’і як до 
основного осередку, на основі якого організується суспільство, поняття сім’ї 
знаходиться на перехідному етапі розвитку. Це поняття існує в контексті 
глибокої дихотомії: воно осмислюється і як згуртоване об’єднання 
незалежних людей, і як група окремих осіб, котрі підлягають вищому 
закону, що захищає зустрічні претензії [8, c. 94]. 
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В літературі справедливо відмічається, що у світі існують різні поняття 
сім’і: одинокі батько або мати, нуклеарна сім’я, полігамна сім’я і розширена 
сім’я, і кожна з цих форм породжує серйозні наслідки з огляду на процес 
виховання дітей [8, с. 94]. 

Так, нуклеарна сім’я (лат. Nucleus – ядро), проста сім’я, основна сім’я, 
родина, що складається з подружньої пари з дітьми або без дітей або одного 
з батьків зі своїми дітьми, не перебуваючи у шлюбі. Нуклеарна сім’я не 
завжди мала, хоча, зазвичай, процес нуклеаризації пов’язаний з масовим 
поширенням внутрішньосімейного обмеження дітонародження. Нуклеарна 
сім’я розвиває самостійність її членів, їх автономність відносно один одного, 
і якщо цей процес проходить коректно і безконфліктно, то він зміцнює 
сімейні узи, робить сім’ю міцнішою, згуртованішою [11]. 

Індустріалізація виробництва, розпочате раніше відокремлення праці 
від сім’ї породили новий її різновид – сім’ю нуклеарну. Вперше цей термін 
стосовно сім’ї ужив американський соціолог Ж. П. Мурдок, котрий позначив 

таким чином сім’ю, що складалася тільки з необхідних для її утворення 
скільки завгодно дітей, хоча не виключає й відсутності їх. Нуклеарна сім’я 
може бути повною й неповною. Остання має одного з батьків та його дітей 
[20]. Наразі нуклеарна сім’я є найбільш поширеним типом сім’ї в сучасному 
суспільстві. 

Полігамна сім’я, заснована на багатошлюбності, функціонує в обмежених 
регіонах світу (Пакистані, Єгипті, Південній Індії) у двох формах шлюбу: 
полігінійному (багатоженство) і поліандрічному (багато чоловіків у жінки) [15]. 

Натомість розширена сім’я – це сім’я, яка складається із кількох 
поколінь родичів. Вона становить клан (чоловіків разом із їх дружинами і 
дітьми). Якщо основою нуклеарної сім’ї є подружня пара, то основою 
розширеної сім’ї є брати і сестри разом із їх дружинами, чоловіками і дітьми. 
Розрізняють різні форми розширеної сім’ї: патрілокальну (коли молоді 
переходять жити у сім’ю чоловіка) і матрілокальну (молоді після одруження 
переходять жити до сім’ї дружини) [21]. Про розширену сім’ю в окресленому 
вище розумінні згадується в ст. 5 Конвенції ООН про права дитини. 
Зокрема вказується, що держави-учасниці поважають відповідальність, 
права і обов’язки батьків і у відповідних випадках членів розширеної сім’ї 
чи общини, як це передбачено місцевим звичаєм, опікунів чи інших осіб, 
що за законом відповідають за дитину, належним чином управляти і 
керувати дитиною щодо здійснення визнаних цією Конвенцією прав і 
робити це згідно зі здібностями дитини, що розвиваються. 

На сьогодні поширеним типом сім’ї, у тому числі в Україні, є моногамна 
сім’я. Моногамна сім’я поділяється на велику і малу. Велика сім’я характерна 
для Давньої Русі та України раннього середньовіччя. Мала – пізнішого 
походження. Серед народів Східної Європи велика сім’я не збереглася, хоча 
і залишилися деякі її перехідні варіанти [15]. 

Існували також спроби дати визначення поняттю сім’ї на 
регіональному рівні відповідно до специфіки того чи іншого регіону. У ст. 
17 і 19 Американської Конвенції про права людини, що мають заголовки 
«Права сім’ї» і «Права дитини», як здається, не ототожнюється поняття сім’ї 
з батьками, а в ст. 1 проголошується: «всі діти мають право на сім’ю і 
сталість сімейних установ» [8, с. 96]. 

Наразі на рівні норм Закону України «Про охорону дитинства» від 26 
квітня 2001 р. № 2402-III йдеться про неповну, багатодітну, прийомну сім’ю 
та дитячий будинок сімейного типу. Так, неповною сім’єю є сім’я, що 
складається з матері або батька і дитини (дітей); багатодітною є сім’я, в якій 
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подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом 
проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, 
або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше 
дітьми та самостійно їх виховує; прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно 
взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання; дитячий 
будинок сімейного типу – це окрема сім’я, яка створюється за бажанням 
подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на 
виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Відтак незалежно від виду сім’ї батьки або особи, які їх замінюють, а 
також інші члени сім’ї відіграють в житті дитини важливу роль, оскільки в 
більшості випадків вони беруть безпосередню участь в процесі виховання 
дитини. З огляду на це у міжнародному праві в галузі прав людини існують 
три суміжні поняття – сім’я, сімейне життя та сімейне оточення [8].  

Конвенція ООН про права дитини проголошує, що сім’ї як основному 
осередку суспільства і природному середовищу для зростання і 
благополуччя всіх її членів і особливо дітей мають бути надані необхідні 
захист і сприяння з тим, щоб вона могла повністю покласти на себе 
зобов’язання в рамках суспільства. 

Про дитину і сім’ю згадується і у Декларації прав дитини 1959 року. 
Зокрема, у принципі 6 проголошується, що дитина для повного і 
гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, 
якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в 
усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; 
малолітню дитину не слід, крім тих випадків коли є виняткові обставини, 
розлучати зі своєю матір’ю. На суспільстві і на органах публічної влади має 
лежати обов’язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають 
сім’ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб 
багатодітним сім’ям надавалась державна або інша допомога на утримання 
дітей. 

В міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, 
прийнятому 16 грудня 1966 р., зокрема йдеться про те, що сім’ї, яка є 
природним і основним осередком суспільства, має надаватися по 
можливості якнайширша охорона і допомога, особливо при її утворенні і 
поки на її відповідальності лежить турбота про несамостійних дітей та їх 
виховання. 

При цьому в літературі звертається увага на те, що згідно з висновком 
Комітету з прав людини Міжнародний Пакт про громадянські та політичні 
права вимагає, щоб, з огляду на цілі ст. 17, термін «сім’я» тлумачився в 
широкому сенсі, який включав би «всіх, хто входить до складу сім’ї в 
розумінні тієї чи іншої держави-учасниці». Відтак комітет з прав людини 
визнає, що не існує єдиного загального обов’язкового визначення поняття 
сім’ї і пропонує державам уточнювати в своїх доповідях значення, яке 
надається в їх суспільствах терміну «сім’я» [8]. 

Відтак сім’я є основною ланкою суспільства і як така має 
зміцнюватися. Вона має право на захист і підтримку. На родині лежить 
головна відповідальність за захист, виховання та розвиток дітей. Всі 
інститути суспільства повинні поважати права і відповідати за 
благополуччя дітей, надавати відповідну допомогу батькам, сім’ям, 
законним опікунам та іншим людям, що беруть на себе турботу про дітей, з 
тим щоб діти могли рости і розвиватися в безпечному і стабільному 
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середовищі, атмосфері щастя, любові і розуміння, враховуючи те, що в 
різних культурних, соціальних і політичних системах існують різні форми 
сім’ї – п. 15 Декларації та плану дій «Світ, придатний для життя дітей» 2002 
р. 

Термін «сімейне оточення» наразі трапляється не лише у Конвенції ООН 
про права дитини 1989 р. (преамбула, ст. 20, 22), а й в Африканській Хартії 
прав і добробуту дитини, прийнятої у 1990 р. та у Конвенції «Про захист 
дітей та співробітництво щодо іноземного усиновлення», прийнятої 1993 
року. 

Зокрема, у п. 1 ст. 20 Конвенції про права дитини наголошується на 
тому, що дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного 
оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може залишатися 
в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надаються 
державою.  

Крім того, в багатьох інших міжнародних документах містяться 

положення які, так чи інакше, стосуються таких прав дитини, як право 
жити і виховуватись у сім’ї, право на сім’ю, опіку, піклування, право на 
виховання та спілкування з батьками та ін., зокрема, в: Декларації прав 
людини 1948 р., Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод 1950 р., Міжнародному пакті про політичні і громадянські права 
1966 р., Декларації про соціальні та правові принципи, що стосуються 
захисту та благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та 
їх усиновленні на національному та міжнародних рівнях 1986 р., Конвенції 
про захист дітей і співробітництво у сфері міждержавного усиновлення 
1993 р. тощо. 

Варто наголосити, що проблема здійснення та захисту права дитини 
жити і виховуватись у сім’ї завжди була актуальною. Незважаючи на те, що 
право жити і виховуватись у сім’ї є одним з основних особистих немайнових 
прав дитини, воно не виділяється окремо СК України, а є складовою 
частиною закріпленого ст. 4 CК України «права на сім’ю». Суть даного права 
зводиться до надання і забезпечення дитині можливості жити і 
виховуватися у сім’ї. При цьому, в даному випадку, йдеться про кровну 
сім’ю, яку утворюють батьки. Сімейне виховання є найкращою формою 
виховання дитини, яку знає людство, адже ніякі суспільні форми виховання 
не можуть порівнятися з сімейними. Тому сучасне правове становище 
дитини в українському суспільстві вимагає нових підходів до вирішення 
проблем, пов’язаних зі здійсненням права дитини на проживання та 
виховання у сім’ї. 

2. ПРАВО ЖИТИ І ВИХОВУВАТИСЬ У СІМ’Ї 
Кожна дитина має право жити і виховуватись у сім’ї, яка є найкращим 

середовищем для формування особистості дитини. Цей принцип є головним 
у формуванні державою курсу соціальної та правової політики. Право на 
проживання у сім’ї належить новонародженій дитині і може бути 
реалізоване насамперед завдяки тому, що батьки чи інші особи заберуть її з 
пологового будинку [16]. 

Специфіка суб’єкта права жити і виховуватися у сім’ї полягає у його 
фізичній безпорадності і неможливості розуміти значення оточуючих його 
обставин у ранньому дитинстві і повній залежності від батьків або осіб, які 
їх замінюють. У такому правовідношенні превалюють дії зобов’язаної особи 
(батьків або осіб, які їх замінюють). 

Розуміння того, що найкращим середовищем для повноцінного 
розвитку дитини є сім’я, сформовано на основі даних різних гуманітарних 
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наук [2, с. 4 – 5]. На основі цього сформульовано принцип пріоритетності 
сімейного виховання перед всіма іншими формами, закріплений у СК 
України. Свій розвиток даний принцип отримав у низці суб’єктивних прав 
неповнолітнього, що закріплені у гл. 13 СК України, а саме: право 
проживати разом з батьками (рідними або прийомними), право на турботу 
з боку батьків, право на спілкування з батьками та іншими родичами, 
право, наскільки це можливо, знати своїх батьків тощо. 

Зміст права фізичної особи на сім’ю, на думку Ю. Ю. Черновалюк, 
становлять: 

1) право на створення сім’ї; 2) право на вільний вибір форми 
організації свого сімейного життя та способу реалізації права на сім’ю; 3) 
право на вибір осіб, які утворюватимуть сім’ю; 4) право на проживання в 
сім’ї; 5) право на повагу до свого сімейного життя; 6) право на підтримання 
зв’язків із членами своєї сім’ї та родичами незалежно від того, де вона 
перебуває; 7) заборона розлучення з сім’єю всупереч волі особи, крім 

випадків, встановлених законом [22, с. 7 – 8]. 
Із представленого змісту права на сім’ю випливає, що право жити і 

виховуватись у сім’ї є частиною більш загального права на сім’ю. Однак не 
всі складові цього права входять до правового статусу дитини. Так, 
малолітня дитина не може створювати сім’ю, не може обирати форми 
організації свого сімейного життя та способи реалізації права на сім’ю, не 
може обирати осіб, з якими створюватиме сім’ю. До права дитини жити і 
виховуватись у сім’ї входять такі складові: право жити у сім’і, право на 
виховання та піклування; право знати своїх батьків та право на 
проживання з ними; право на спілкування з батьками та родичами. 

У сучасній правовій літературі щодо змісту права дитини жити і 
виховуватись у сім’ї існують різні точки зору. Деякі автори вважають, що дане 
особисте немайнове право є складним за своїм змістом. На їх думку, право 
дитини проживати з батьками, право дитини знати своїх батьків, право на 
піклування та повагу до своєї гідності є структурними елементами права жити 
і виховуватися у сім’ї [10, с. 157]. Відповідно до іншої точки зору перелічені 
вище права варто розглядати як самостійні і рівнозначні [4, с. 90]. 

Право дитини жити і виховуватись у сім’ї включає в себе певну 
сукупність прав, які і становлять зміст даного права. Зокрема, П. В. 
Крашенінніков вважає, що право дитини жити і виховуватись у сім’ї 
передбачає такі види особистих немайнових прав дитини: право жити в 
сім’ї; право виховуватися в сім’ї; право знати своїх батьків (наскільки це 
можливо); право на їх піклування; право на спільне з ними проживання, за 
винятком випадків, коли це суперечить її інтересам; право на виховання 
своїми батьками; право на забезпечення її інтересів; право на всебічний 
розвиток; право на повагу до її людської гідності [13, с. 94]. 

У контексті цієї теми необхідно звернути увагу на обов’язки, які 
кореспондують даному праву. Так, праву дитини жити і виховуватись у сім’ї 
кореспондує обов’язок батьків або осіб, які їх замінюють, забезпечити не 
тільки виховання дитини, а й створити необхідні умови для життя та її 
нормального розвитку. Крім того, на державу в особі уповноважених 
законом органів покладається обов’язок забезпечити належні умови для 
реалізації даного права і контролювати виконання батьками або особами, 
які їх замінюють, покладених на них законом сімейних обов’язків. 

Зазначимо, що перелічені права узгоджуються із положеннями 
Конвенції ООН «Про права дитини». Крім того, кожному із вказаних вище 
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прав дитини кореспондують визначені нормами СК України обов’язки 
батьків. 

Як відомо, залежно від структури зв’язків учасників правовідносин, 
суб’єктивні права поділяються на абсолютні та відносні.  

Вважаємо, що право дитини жити і виховуватися у сім’ї реалізується у 
відносному правовідношенні, оскільки даному праву відповідає обов’язок 
батьків її виховувати та розвивати (ст. 150 СК України). Крім того, у 
випадку неможливості здійснення даного права рідними батьками, закон 
покладає аналогічній обов’язок на усиновлювачів чи опікунів. 

Беручи за основу наведені вище погляди, можна розкрити поняття 
суб’єктивного права дитини жити і виховуватись у сім’ї, як передбаченого 
нормами національного права і забезпеченого системою спеціальних 
гарантій багатосистемного особистого немайнового права дитини, 
спрямованого на створення найбільш сприятливих умов для її виживання, 
розвитку і майбутньої соціалізації. 

3. ПРАВО НА ВИХОВАННЯ 
У процесі аналізу суб’єктивного права дитини на виховання, у сучасній 

літературі, не завжди акцентується увага на тому, що в сімейному праві 
України є два види вказаного права. Одне з них належить дітям (ст. 152), 
інше – їх батькам (ст. 151).  

Оскільки виховання дітей є найбільш важливою і основною функцією 
сім’ї, то права та обов’язки з виховання дітей, в першу чергу, належать 
батькам.  

Деякі вчені розглядають право на виховання як єдине право, з якого 
випливають правомочності, що входять до його змісту, – навчання дітей і 
спілкування з ними [17, с. 179]. 

Право на виховання, на думку Л. А. Ольховик, можна 
охарактеризувати як сукупність заходів, що застосовуються батьками під 
час спілкування з дітьми з метою передання їм своїх знань, життєвого 
досвіду, переконань, забезпечення нормального психічного та фізичного 
розвитку дітей та захисту їх інтересів [12, с. 134]. 

З такою позицією не можна погодитися повною мірою з огляду на те, 
що право не можна характеризувати як сукупність заходів. Відповідно, 
наведену думку Л. А Ольховик можна уточнити, якщо визначати право 
батьків на виховання своїх дітей як передбачену законодавством можливу 
поведінку батьків стосовно своїх дітей, спрямовану на передання їм своїх 
знань, життєвого досвіду, переконань, забезпечення нормального 
психічного та фізичного розвитку дітей та захисту їх інтересів. 

Існує думка, відповідно до якої право дитини на виховання існує як 
відносно батьків і осіб, що їх замінюють, так і суспільства в цілому. 
Обов’язок виховувати дітей покладається, насамперед, на батьків, а за 
відсутності батьків – на усиновителів, опікунів, піклувальників. Виховання 
– це система інтелектуального та емоційного впливу на дитину з боку 
батьків, дошкільних закладів, школи, професійно-технічних училищ, 
технікумів. При цьому праву дитини на виховання відповідає обов’язок 
батьків виховувати своїх дітей. Разом з тим обов’язок батьків з виховання 
дітей є одночасно і їх правом. 

О. О. Пунда звертає увагу на те, що в законодавстві зміст права на 
виховання не розкривається, оскільки чітко окреслити його межі 
неможливо – це зумовлено тісним переплетінням правомочностей, що в 
нього включаються, з іншими батьківськими правами (наприклад, з правом 
на спільне проживання або спілкування з батьками) [14, с. 111]. До змісту 



- 75 - 
IUS PRIVATUM | 1 | 2017 

Family Law / Сімейне право 

права на виховання пропонується ввести як складові такі правомочності: 
право на сімейне навчання, обов’язок батьків дбати про фізичне та психічне 
здоров’я дітей, виховувати повагу до людської особистості, її прав та 
основних свобод не застосовуючи насилля; навчати дитину дотримуватись 
існуючих законів, не допускати втягнення дитини у злочинну і 
антигромадську діяльність, виховувати ставлення до праці як єдиного 
джерела добробуту [18, с. 18 – 19]. 

Відповідно до п. 3 ст. 5 СК України держава забезпечує пріоритет 
сімейного виховання дитини. Кожна дитина, яка тимчасово або назавжди 
позбавлена свого сімейного оточення, має право на захист і особливу 
допомогу з боку держави, зокрема, діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування. А тому, за відсутності батьків, право дитини на 
виховання в сім’ї забезпечується органом опіки і піклування у 
встановленому порядку. При цьому перевага надається сімейним формам 
виховання дітей. Існує кілька традиційних форм прийняття дитини на 

виховання у сім’ю, серед яких – усиновлення, опіка та піклування, 
прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. 

Так, В. Ю. Москалюк запропонувала класифікацію існуючих правових 
форм улаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з урахуванням альтернативних форм улаштування таких дітей, 
а саме: сімейної форми (улаштування дітей в сім’ю), інтернатної форми 
(улаштування до навчально-виховних закладів), квазісімейної форми 
(улаштування дітей в сім’ю із збереженням державної підтримки) [9, с. 7–8]. 

Так, для дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського 
піклування, законом передбачене усиновлення (гл. 18 СК України), опіка та 
піклування (гл. 19 СК України), патронат (гл. 20 СК України), прийомна сім’я 
(гл. 201), проживання в дитячому будинку сімейного типу (гл. 202). 

Таким чином, право жити і виховуватись у сім’ї таких категорій дітей, як 
діти-сироти та діти, які залишились без батьківської опіки, гарантується 
законодавством в частині закріплення таких прав, як: право бути усиновленим, 
право на опіку та піклування, право на проживання в сім’ї патронатного 
вихователя, право на проживання у прийомній сім’ї та право жити і 
виховуватись у дитячому будинку сімейного типу. Вказані права є складовими 
права дитини жити і виховуватись у сім’ї і входять до його змісту. 

Не можна залишити поза увагою думку Л. В. Логвінової про те, що крім 
обов’язку щодо виховання та розвитку дитини, на батьків покладений 
обов’язок здійснювати нагляд за дитиною, тобто контролювати її поведінку. 
Нагляд батьків за дитиною має на меті запобігання можливих негативних 
наслідків неправомірної поведінки дітей. За допомогою батьківського 
нагляду відвертається шкода самій дитині та заподіяння шкоди дитиною 
третім особам [7]. 

Необхідно зазначити, що дитина як суб’єкт сімейних правовідносин 
наділяється не тільки особистими немайновими правами, а й майновими 
правами, передбаченими нормами національного законодавства. Що ж 
стосується обов’язків, то, враховуючи вік неповнолітнього, вони в сім’ї 
визначаються виключно нормами моралі, оскільки примусити дитину їх 
виконувати за допомогою закону було б неправильним. 

Хоча практика деяких зарубіжних країн доводить протилежне. В 
законодавстві деяких країн обов’язки дітей в сім’ї не лише існують, а й 
встановлені санкції за їх невиконання. Обов’язок неповнолітніх дітей 
підкорятися батькам передбачений сімейним законодавством Великої 
Британії (Закон про сімейне право 1986 р.); поважати своїх батьків, 
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прислухатися до їх порад – в Угорщині в Законі про шлюб, сім’ю і опіку; 
поважати батьків відповідно до Закону про сім’ю – у Чехії. Відповідно до ст. 
371 Цивільного кодексу Франції діти будь-якого віку зобов’язані поважати 
своїх батьків. При цьому Законодавство Франції наділяє батьків правом 
звернутись до відповідного органу з питанням про аморальну поведінку 
своєї дитини. Наслідком такого звернення може бути поміщення дитини до 
дитячої колонії [3, с. 640]. 

Невідчужуваність, неможливість відмови і передачі цього права іншим 
особам свідчить про те, що дане право не може передаватись батькам або 
особам, які їх замінюють, оскільки останні можуть лише сприяти 
здійсненню реалізації даного права своїми діями. При цьому відмовитися 
від даного права не може не лише сама дитина, а й батьки або особи, які їх 
замінюють. Більше того, на нашу думку, неможливість відмови від права 
жити і виховуватися у сім’ї фактично встановлює обов’язок дитини жити і 
виховуватися у сім’ї. 

Беручи до уваги вищезазначене та виходячи з необхідності посилити 
значення та ефективність сімейного виховання у процесі формування 
дитини як дорослої особистості, вважаємо за доцільне рекомендувати 
доповнити СК України статтею такого змісту: 

«Стаття 4-1. Право дитини жити і виховуватися в сім’ї. 
1. Кожна дитина, наскільки це не суперечить її інтересам, має право 

жити і виховуватися в сім’ї, право знати своїх батьків, право на їх 
піклування, право на спільне з ними проживання. 

2. Дитина має право на виховання своїми батьками, забезпечення її 
інтересів, всебічний розвиток, повагу до її людської гідності. За відсутності 
батьків, при позбавленні їх батьківських прав і в інших випадках втрати 
батьківського піклування право дитини на виховання в сім’ї забезпечується 
органом опіки та піклування в порядку, встановленому цим Кодексом. 

3. Вилучення дитини з кровної сім’ї та передання її на постійне 
виховання в іншу сім’ю є виключною мірою і має застосовуватись лише у 
випадках, коли проживання дитини у кровній сім’ї шкодить її інтересам». 

ВИСНОВКИ 
Право дитини жити і виховуватися у сім’ї реалізується у відносному 

правовідношенні, оскільки даному праву відповідає обов’язок визначених 
суб’єктів – батьків, які мають забезпечувати дитині можливість проживати 
з ними та виховувати її. Відтак суб’єктивне право дитини жити і 
виховуватись у сім’ї – це передбачене нормами національного права і 
забезпечене системою спеціальних гарантій багатосистемне особисте 
немайнове право дитини, спрямоване на створення найбільш сприятливих 
умов для виживання, розвитку і майбутньої соціалізації. При цьому 
природною, основною і оптимальною формою здійснення права дитини 
жити і виховуватись у сім’ї є проживання у кровній сім’ї. 

Отже, право дитини жити і виховуватись у сім’ї виникає в силу самого 
факту народження дитини незалежно від встановлення походження і 
припиняється лише зі смертю дитини або з настанням її повноліття. Жодні 
інші обставини, в тому числі і набуття повної цивільної дієздатності до 
досягнення повноліття, не припиняють даного права. 

Крім того, маємо переконання, що основною і оптимальною умовою 
здійснення права дитини жити і виховуватись у сім’ї є наявність кровної 
сім’ї. А тому передача дитини на постійне виховання в іншу сім’ю є 
виключною мірою і застосовувується лише за умови неможливості 
проживання дитини у кровній сім’ї. 
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This article explores the concept and content of the right of the child to live and 
grow up in a family. Established that the child's right to live and grow up in the 
family realized in the relative relationship because this law meets the defined 
duty actors - parents must provide the child to live with them and nurture it. It 
is proved that the subjective right of the child to live and grow up in the family 
- is provided for by national law and provided special security system 
bahatosystemne personal non-property rights of the child, aimed at creating the 
most favorable conditions for the survival, development and future socialization. 
Substantiates the expediency of consolidation in the Family Code of Ukraine 
separate rules on the right of the child to live and grow up in a family. Special 
attention is paid to international legal regulation proposed moral rights. 
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