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УДК 346.1:346.5 
 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК БАЛАНС ПУБЛІЧНИХ І 
ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

Вінник О.М., 
доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України, головний науковий 
співробітник відділу правового забезпечення 

ринкової економіки Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України  

(Київ) 
 

В статті порушуються проблеми правового 
забезпечення балансу публічних та приватних 
інтересів у сфері ринкової економіки, невід’ємною 
складовою якої є підприємництво. 
Функціонування бізнесу потребує реалізації 
приватних інтересів його суб’єктів щодо 
отримання прибутку, можливості обирати види 
діяльності, контрагентів, визначати параметри 
бізнес-діяльності. Водночас бізнес не може 
функціонувати без врахування публічних 
інтересів – інтересів держави, що забезпечує 
наявність відповідної інфраструктури, 
встановлює та підтримує правопорядок, 
інтересів найчисленнішої категорії суспільства – 
споживачів, адже саме вони забезпечують 
суб’єктам підприємництва прибуток, оскільки 
ціна реалізованих товарів зазвичай значно 
перевищує їх собівартість.  
Про необхідність урахування публічних інтересів 
наголошували мислителі минулого. Відповідні 
положення містяться в конституціях сучасних 
демократичних держав, включно з Україною. 
Баланс цих інтересів забезпечується за 
допомогою різних правових засобів, як 
традиційних (закріплення в актах законодавства 
прав та обов’язків учасників господарського 
життя, відповідальності), так і нових, 
зумовлених змінами у сфері економіки. Серед них 
– інститут приватно-публічного партнерства, 
формування цифрової економіки, що надає кращі 
можливості для її учасників. Разом з тим, 
відносини в цій сфері потребують більш 
ґрунтовного регулювання з метою попередження 
зловживань, включно з порушенням прав 
споживачів. У зв’язку з цим пропонується 
врегулювати відносини у сфері цифрової 
економіки за допомогою акту малої кодифікації – 
Закону «Про цифрову економіку». 
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Ключові слова: публічні інтереси; приватні інтереси; підприємництво; 
цифрова економіка; вдосконалення законодавства. 

 
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 
законодавець допускає можливість невизнання майнових наслідків угод, 
законно вчинених неспроможним боржником із третіми особами [1, с. 266].  

Відома з давніх часів істина «Жити в суспільстві та бути вільним від 
нього – неможливо» проявляється в усіх аспектах суспільного життя, 
включно із підприємництвом, яке здійснюється його суб’єктами з метою 
вигоди – зазвичай, отримання прибутку. Останній забезпечується 
споживачами вироблених підприємцем (контрольованою ним організацією 
та/або найманими працівниками) товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг, оскільки товар може гарантувати прибуток лише за наявності 
попиту на нього і реалізації споживачам за ціну, значно вищу від його 
(товару) собівартості.  

Свобода підприємництва – один з основних постулатів ринкової 
економіки – має відносний характер, оскільки не повинна порушувати прав 
та законних інтересів інших осіб – контрагентів, кредиторів, територіальних 
громад, споживачів, ринкової конкуренції від зловживань «свободою» 
окремими представниками бізнесу та формально або фактично (що 
трапляється частіше) організованими їх групами. Відтак, наріжним 
каменем в господарських відносинах є забезпечення балансу приватних 
інтересів їх учасників (насамперед, підприємців) і публічних інтересів 
(суспільства, окремих категорій учасників на зразок споживачів, держави 
як виразника та захисника суспільних інтересів задля забезпечення 
спільного миру та блага) за допомогою різних засобів, включно з правовими. 
Проблемам останніх присвячені численні дослідження: Беляневич О.А. 
(в ракурсі договірних відносин [1] та саморегулювання [2]), (Вінник О.М. [3], 
Воловик О.А. [4] та ін. щодо корпоративних відносин), Венедиктової І.В. 
(з точки зору законних інтересів в цивільному праві [5]), Щербини В.С. 
(в господарських відносинах [6]), Кубка А.Є. (з питань реалізації публічних 
інтересів в цивільному праві [7]) та багатьох інших правознавців, які у той 
чи інший спосіб торкалися цього питання.  

Розвиток економіки як складової громадянського суспільства, поява у 
цій сфері нових відносин та їх правове регулювання (щодо публічно-
приватного партнерства, електронного бізнесу та ін.) зумовлюють 
необхідність урахуванням цих явищ і, відповідно, подальші дослідження 
проблем правового забезпечення балансу публічних та приватних інтересів 
в нових умовах, на чому доцільно зробити акцент в цій статті.  

Насамперед, варто визначитися зі змістом понять двох категорій 
інтересів, що є визначальними у сфері підприємництва. 

Приватні інтереси – інтереси окремого громадянина (фізичної особи), 
сім’ї, групи громадян, організації (якщо остання створена за участю – 
безпосередньо або опосередковано – фізичних осіб і, відповідно, не 
належить до сфери публічної – державної або комунальної – форми 
власності). 

За оцінкою Г. Ф. Шершеневича, «протиставлення світу приватних, 
сімейних інтересів суспільним інтересам для кожного є настільки 
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природним, що ним користуються як підставою для розмежування між 
публічним і приватним правом» [8, с. 9].  

Публічні інтереси можна визначити як інтереси держави, що має 
виражати та захищати ключові інтереси своїх громадян, інтереси всього 
суспільства (спільні інтереси його членів), значної його частини, в т. ч. 
територіальних громад, соціальних груп, особливо тих з них, які власними 
силами (через відсутність, скажімо, відповідних коштів для оплати послуг 
юриста) за допомогою правових засобів не спроможні захистити свої 
інтереси1 і тому потребують державної підтримки, за відсутності якої 
велика ймовірність виникнення кризових явищ у суспільстві, страйків та 
інших колективних форм протесту та самозахисту.  

Як приватні, так і публічні інтереси є родовим поняттям. Залежно від 
критеріїв поділу розрізняють різні їх види. Так, за носіями інтересів 
виділяють: серед приватних – індивідуальні, сімейні, групові інтереси; серед 
публічних – загальносуспільні, регіональні (територіальні), інтереси певних 
прошарків суспільства, соціальних груп.  

Чітких і сталих кордонів між приватними та публічними інтересами не 
існує [9, с. 76; 10, с. 59]. Вони можуть змінюватися у тих випадках, коли 
деякі явища суспільного життя втрачають публічний чи державний інтерес, 
залишаючись приватними інтересами. Можливими є й протилежні 
ситуації2. Подібні зміни зумовлені динамізмом суспільного та приватного 
життя, їх співвідношенням між собою, станом суспільного (в т. ч. 
економічного) розвитку.  

Приватні та публічні інтереси можна віднести до парної філософської 
категорії «окреме – загальне». Діалектика окремого і загального проявляється 
в їх нерозривному зв’язку [11, с. 229-235]. Загальне (публічні інтереси) не 
існує само по собі, в «чистому» вигляді. Воно нерозривно пов’язане з 
окремим (приватними) інтересами. Приватний інтерес (як інтерес окремої 
особи) віддзеркалює певною мірою «загальне» – інтереси соціальних 
спільнот, суспільства в цілому, хоча насамперед «спрямовує свідомість 
суб’єкта на самого себе» [12, с. 24]. 

Публічні та приватні інтереси можна розглядати як свого роду 
протилежності. Згідно ж закону боротьби та єдності протилежностей між цими 
інтересами існує тісний взаємозв’язок і взаємозалежність [13, с. 30], що 
відбивається на стані суспільства. Життєспроможність останнього залежить 
від рівноваги цих протилежностей і одночасно – їх взаємопроникнення.  

Ігнорування публічних чи приватних інтересів у сфері господарювання 
веде до негативних наслідків, прикладом чого є, з одного боку, припинення 
існування більшості держав планово-розподільчої (зорієнтованої в 
основному на державні інтереси) економіки, а з іншого боку – кризовий стан 
економічного життя більшості новоутворених (на теренах колишнього СРСР) 
держав, пов’язаний з ігноруванням публічних інтересів і відповідною 
гіпертрофією приватних інтересів у процесі демократичних перетворень і 

                                                           
1 Наприклад, дрібні підприємці, залежні підприємства, дрібні акціонери, споживачі, 

наймані працівники тощо. 
2 Віднесення інтересів до категорії публічних чи приватних залежить також від інших 

чинників. Скажімо, споживачі як категорія учасників господарських відносин у сфері 
економічної конкуренції є носіями публічних інтересів, а окремий споживач (група 
споживачів), невдоволених якістю товарів певного виробника – приватних. Так само дрібні 
акціонери певного акціонерного товариства – носії групових приватних інтересів, а дрібні 
акціонери як найбільш численна категорія учасників акціонерних відносин, що потребують 
захисту на державному рівні, - публічних інтересів. 
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запровадження ринкових елементів господарювання [14; 15, с. 28-30]. 
Замість забезпечення (за допомогою правових, економічних та інших 
заходів) балансу публічних і приватних інтересів в різних сферах 
суспільного життя, спостерігається їх зіткнення і конфлікт цих інтересів.  

Принцип гармонійного поєднання за допомогою права приватних та 
публічних інтересів у господарській сфері ще свого часу вірно визначив 
К. Д. Ушинський, зазначаючи, що «... юридичні закони мають на меті – 
розділити економічні інтереси членів держави таким чином, аби вони, 
досягаючи кожний свого особистого інтересу, досягали разом з тим 
економічного інтересу всього народу; а з іншого боку – поєднати ці 
економічні інтереси так, аби кожен член народу, досягаючи цього 
загального суспільного інтересу, найповнішим способом досягав свого 
власного» [16, с. 210].  

Неврахування або недооцінка вітчизняним законодавцем інтересів 
певних соціальних груп (наприклад, законодавством про оподаткування – 
інтересів підприємців на залишення в їх розпорядженні після сплати 
податків та інших обов’язкових платежів такої частини прибутку, яка б 
забезпечила не лише рентабельність, а й значну прибутковість 
підприємницької діяльності) призвело до зростання тіньової економіки, 
суб’єкти якої взагалі ухиляються від сплати зазначених платежів. У 
результаті завдається шкода суспільним інтересам (благу всього суспільства, 
окремих його груп – зокрема пенсіонерів, малозабезпечених), пов’язана з 
браком надходження коштів до відповідних бюджетів та державних 
фондів, а також викликаними тіньовою економікою стихійними 
тенденціями в господарському житті.  

Хоча здійснення господарської діяльності пов’язане із задоволенням як 
приватних, так і публічних інтересів, однак в чистому (так би мовити, 
рафінованому) вигляді ці інтереси не існують. Вони взаємопов’язані і 
взаємозалежні. Приватні та публічні інтереси – лише різні сторони одного й 
того ж явища – суспільного життя. Самі по собі ні приватні, ні публічні 
інтереси існувати не можуть, оскільки кожну з цих категорій інтересів 
можна визначити лише на тлі іншої (приватні на тлі публічних і навпаки) 
відповідно до закону боротьби та єдності протилежностей.  

Поширена точка зору про те, що захист приватних інтересів 
забезпечується за допомогою приватного права, а публічних (суспільних) – 
публічного права, з огляду на складну – публічно-приватну природу ринкової 
економіки з підприємництвом як її невід’ємної складової, має бути скорегована: 
регулювання зазначених відносин повинно здійснюватися за допомогою 
законодавства «змішаного» (комплексного) характеру, в основі якого покладено 
«компроміс приватно-правового і публічно-правового регулювання» [17, с. 301]. 
Подібне явище оцінюється по-різному: як «розмивання кордонів між публічним 
і приватним правом» [18, с. 10], “публіцизація” приватного права [19, с. 22], 
взаємодія приватно-правових і публічно-правових норм в сфері регулювання 
підприємницьких відносин [20, с. 2], визнання тандему «приватне-публічне» 
природним станом права [21, с. 53].  

Співвідношення публічних і приватних інтересів та відповідно – 
публічно-правових і приватно-правових методів регулювання протягом 
розвитку людської спільноти змінювалося залежно від стану та якості 
розвитку економічних відносин у суспільстві [22, с. 35]: кризові та 
надзвичайні ситуації вимагали захисту переважно публічних інтересів з 
відповідним застосуванням публічно-правових методів регулювання, а 
прагнення держави до заохочення певних видів господарської діяльності 
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(інноваційної, наприклад) або певних категорій суб’єктів (дрібних 
підприємців та малих підприємств, зокрема) – до стимулювання приватної 
ініціативи, що забезпечується переважно за допомогою приватно-правових 
методів. У першому випадку надається пріоритет публічним інтересам, в 
другому – приватним (хоча в наведеному прикладі це має служити 
спільному благу і тим самим відповідає публічним інтересам).  

Загалом питання пріоритету інтересів є непростим і шляхи його 
розв’язання пропонуються різноманітні.  

Чимало дослідників намагалися визначати ієрархію інтересів (особи - 
соціальних груп – суспільства), надаючи пріоритет інтересам більшості 
(Р.Ієрінг [23, с. 314], зокрема) чи приватним [24; 25, с. 10-14]. Хоча 
«приватно-публічна природа» господарських (підприємницьких) відносин у 
переважної більшості юристів (в т. ч. представників цивілістики) не 
викликає сумніву (про що вже згадувалося), у сучасному правознавстві 
пропонуються різні варіанти вирішення питання щодо пріоритету тих чи 
інших інтересів в суспільному (в т. ч. економічному) житті: з наданням 
переваги публічним інтересам [26; 27, с. 55] як гарантам соціальної 
спрямованості економіки країни та опосередковуючої основи інтересів 
учасників господарських відносин або навпаки – приватним [24; 28], що 
ніби мають бути визначальними інтересами в громадянському суспільству. 
Однак громадянське суспільство не може існувати без загальних інтересів, 
що об’єднують його членів в одне ціле. Більш того, навряд чи коректно 
протиставляти таке суспільство і демократичну державу [29, с. 6-7], яка 
забезпечує функціонування громадянського суспільства і відповідно має 
бути виразником його інтересів [30, с. 91-92; 31, с. 26-27], протидіяти 
дезорганізації, хаосу та кризовим явищам в суспільному житті [32, с. 112–
113]. Б. Кістяківський, критикуючи різко негативне ставлення до держави 
Гоббса, Ніцше, Л. Толстого [33, с. 35-37 ], підкреслював наявність у неї 
основної цілі – здійснення солідарних інтересів людей [33, с. 239]. 

Проблема визначення пріоритету публічних чи приватних інтересів у 
сфері господарювання намагаються розв’язати протягом багатьох століть, 
однак її навряд чи можна вирішити однозначно, враховуючи тісний 
взаємозв’язок між ними (публічні інтереси в масштабах країни і на 
транснаціональному рівні формуються досить складно – з врахуванням 
найбільш типових приватних інтересів та публічних інтересів нижчих 
рівнів; приватні ж інтереси тією чи іншою мірою віддзеркалюють публічні). 
Важливе значення при визначенні таких пріоритетів мають різні чинники 
(соціально-економічна ситуація в країні1, сфера суспільного життя, якість 
правового регулювання, необхідність врахування міжнародного досвіду, що 
пов’язано із зростанням міжнародних економічних зв’язків між державами 
та їх суб’єктами господарювання (глобалізаційні процеси) та інші фактори.  

Однак баланс приватних і публічних інтересів у сфері сучасної 
економіки на макроекономічному рівні і, відповідно, його законодавче 
закріплення схиляється на користь (більшою або меншою мірою) публічних 
інтересів, що в західній юриспруденції виражається в досить своєрідній 
формулі: закріплення пріоритету приватних інтересів (який втілюється в 
проголошенні принципу свободи підприємництва), але за умови, якщо такі 

                                                           
1 Криза надвиробництва в економіці, наприклад, вимагає застосування жорстких 

публічно-правових методів правового регулювання з метою найскорішого подолання такого 
стану; дефіцит виробництва, навпаки, зумовлює використання державою заходів, що 
стимулюють приватну ініціативу виробника [22, С. 25].  
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інтереси не завдають шкоди загальному (спільному) благу [34, с. 12, 100 та 
ін.]. Про це свідчить низка положень конституцій сучасних держав ринкової 
економіки, відповідно до яких: у суспільних інтересах можуть бути вилучені 
(зазвичай на платних засадах) об’єкти права приватної власності, включаючи 
й підприємства (поправка У Конституції США 1787 р. [34, с. 297]; стаття 41 
Конституції Італії [35, с. 14-15]; Преамбула Конституції Франції 1946 р. [35, с. 
186, 189, 190]; параграфи 2 та 3 ст. 14 Основного Закону ФРН від 23. 05. 
1949 р. [36,с. 159] та ін.); обмежується принцип свободи приватної 
господарської діяльності покладенням на підприємців обов’язку при 
здійсненні такої діяльності не порушувати публічні інтереси (стаття 41 
Конституції Італії), а також шляхом здійснення державного контролю за 
економічною діяльністю з соціальною метою (ст. 42 Конституції Італії [35, с. 
14-15], статті 38 і 51 Конституції королівства Іспанії [35, с. 52, 54-55]).  

Значною мірою подібні положення, містяться і в Конституції України 
[37, ч. 3 і 4 ст. 13, статті 24, 41, 42 та ін.], яка в основному враховує 
загальноприйняті в країнах з цивілізованим (або соціальним) спрямуванням 
ринкової економіки засади правового регулювання господарського життя, 
закріплюючи межі дії принципу свободи підприємництва – доти, доки не 
порушуються публічні інтереси та законні приватні інтереси інших осіб. 
Орієнтиром для учасників відносин у сфері господарювання повинен 
служити встановлений державою в цій сфері порядок (суспільний 
господарський порядок [38; 39, с. 49-55; 40, с. 27, 31-32]), що має 
віддзеркалювати збалансовані приватні і публічні інтереси. Останнє, не 
зважаючи на законодавче закріплення на конституційному рівні, в Україні, 
на жаль, належним чином не реалізується ні в законотворчій, ні 
правозастосовній практиці, про що свідчать і проблеми в економіці 
(включно з тіньовою її частиною), і численні конфлікти та спори між 
учасниками господарського життя, викликані в тому числі станом 
незадовільного правового забезпечення їх інтересів, нестабільністю 
правового регулювання, наявністю в ньому інших вад (включно з 
колізійними нормами, прогалинами тощо). Подібне становище склалося в 
результаті дії кількох чинників.  

Розвиток ринкових відносин в умовах України, як й інших держав, що 
утворилися на теренах колишнього СРСР, має свою специфіку. 
Запровадження зазначених відносин почалося «зверху» і відбувається 
досить складно й суперечливо. Причин чимало: тривале панування (понад 
70 років) планово-розподільчої системи і монополізму державної власності, 
нехтування приватної ініціативи та приватних інтересів, прояв яких у 
численних випадках навіть карався як злочин (і як такий кваліфікувався 
радянським кримінальним законодавством [41, статті 150, 151], відсутність 
власного досвіду регулювання таких відносин і часто-густо хибна оцінка 
чужого (зарубіжного). Так, принцип свободи підприємництва на 
початкових етапах реформування економіки трактувався багатьма 
економістами – прибічниками вільного ринку – як вирішальний і ніким не 
обмежений (так званий «ринковий романтизм»). Роль держави 
обмежувалася встановленням необтяжливих для підприємців «правил гри» і 
забезпеченням захисту їх інтересів у разі їх грубого порушення.  

Трансформаційні процеси (від планово-розподільчої економіки до 
змішаної або соціально-орієнтованої ринкової економіки) з самого їх 
початку відбуваються, як це слушно підкреслює Ю. О. Тихомиров [10, с. 24-
25], з надмірною абсолютизацією ролі приватного інтересу та приватного 
права в становленні ринкових відносин та відповідним приниженням ролі 
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публічного інтересу, що необґрунтовано ототожнювався з інтересами 
антидемократичної (тоталітарної) держави. При цьому ігнорувався 
багатовіковий досвід суспільного розвитку, що свідчив про необхідність 
приведення приватних інтересів у відповідність із загальним благом, на 
чому акцентували увагу відомі мислителі минулого (Марк Аврелій [42, с. 55, 
83, 90 та ін. ], Г. Гроцій [43, с. 62] та ін.), підкреслюючи обмежений характер 
категорії свободи в суспільному житті (Е. Кант: «Дій лише відповідно до 
такої максими, керуючись якою ти водночас можеш побажати, аби вона 
стала загальним законом» [44, с. 274], В. Ф. Гегель: «Веління права гласить: 
будь особою і поважай інший як осіб» [45, с. 98 ]).  

Результатом ігнорування публічного інтересу або спільного блага в 
Україні та інших державах пострадянського простору стало розбалансування 
приватних і публічних інтересів на користь перших і в результаті стрімке – 
протягом кількох років, а то й місяців – збагачення окремих осіб за рахунок 
часом штучно «розкрученої» інфляції, напівлегального (не без допомоги 
надміру лаконічного і недосконалого законодавства) пограбування більшої 
частини населення, завдяки сумнівній діяльності неконтрольованих 
державою фінансових пірамід, комерційних структур типу МММ, значної 
частини трастів, будинків селєнгу (з невизначеним взагалі правовим 
статусом), зростання економічної злочинності. Це стало можливим через 
недооцінку публічно-правових засад регулювання ринкових відносин, що 
відбилося на якості законів та інших нормативно-правових актів, які 
приймалися з початком економічної реформи. При цьому прибічники 
вільного ринку посилалися на досвід країн традиційно розвинених ринкових 
відносин, який нібито підтверджує пріоритет приватних інтересів, 
саморегулівні властивості ринку і відповідно – шкідливість його державного 
регулювання. «Новий капіталізм» на теренах СНД в 90-х років ХХ століття 
супроводжувався утвердженням таких постулатів, як підприємницький 
прибуток за будь-яку ціну, пріоритет приватних підприємств, припустимість 
безробіття, широкий простір (і відповідно – пільги) для іноземного капіталу 
(що мало місце і в Україні [46]. Однак кризові явища в економіці засвідчили 
необхідність орієнтації на інші засади – пріоритет внутрішньонаціональних 
економічних зв’язків, забезпечення зайнятості населення, комплексну 
підтримку науки, передових технологій та виробництв [47, с. 14], що 
відповідає новій ролі держави в житті сучасного суспільства.  

Досвід країн традиційно розвинених ринкових відносин, до якого 
апелювали прибічники «вільного ринку», свідчить про інше: зазначені 
відносини мають ґрунтовно регламентуватися державою, якщо вони 
зачіпають публічні інтерес1. Прикладом може бути законодавство про 
господарські товариства: якщо український Закон «Про господарські 
товариства» [50] містить лише 83 статті, а прийнятий лише у 2008 р. Закон 
«Про акціонерні товариства» [51] - біля 100 статей то в Торговому кодексі 

                                                           
1 На цьому ще на початку економічної реформи наголошували деякі науковці. Так, 

Р. О. Халфіна оцінювала ринок розвинених країн як регульований державою з допомогою не 
лише економічних, але й адміністративних методів, що передбачають встановлення певних 
обмежень для учасників ринкових відносин: антимонопольні заходи, ліцензування певних 
видів діяльності, здійснення індикативного планування, інститут захисту прав споживачів, 
державне замовлення, існування державної власності [48, c. 117-118]. Про це свідчать й 
положення комерційного законодавста країн ринкової економіки, зокрема ст. 2 Федерального 
Закону США 1934 р. “Про фондову біржу” [49, с. 29-157] щодо переліку причин, котрі свідчать 
про порушення національних державних інтересів, з метою захисту яких здійснюється 
законодавче регулювання операцій з цінними паперами на фондовому ринку. 
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Японії компаніям присвячено 448 із 683 статей [52], англійський Закон 1985 
року «Про компанії» налічує понад 740 статей і 25 додатків [53]; в США на 
федеральному рівні питання, пов’язані з правовим статусом 
господарських/торгових товариств, регулюються низкою модельних 
законів (“Про єдину форму товариства” – 45 статей, “Про товариство з 
обмеженою відповідальністю”– 65 статей, «Про підприємницьку 
корпорацію» – понад 200 статей [54]); ще більш грунтовним є німецьке 
законодство (в Торговому уложенні персональним товариствам присвячено 
122 [55, параграфи – 105–237]), в Акціонерному законі – близько 400 статей 
[56], а в Законі “Про товариства з обмеженою відповідальністю” – 85 
параграфів [57]). 

Відання анафемі (за висловом Ю. О. Тихомирова) публічного інтересу, 
ототожнення його з інтересом антидемократичної (тоталітарної) [58, с. 24] 
держави істотно зашкодило цивілізованому розвиткові ринкових відносин 
в Україні [14]. В Концепції переходу Української РСР до ринкової 
економіки [59], була проголошена соціальна орієнтація ринку, однак 
належним чином вона не була забезпечена через надмірне захоплення 
приватними інтересами, реалізація яких нібито сама по собі спроможна 
забезпечити побудову демократичного суспільства з процвітаючою 
економікою. Лише закріплення зазначених положень у Конституції України 
(ч. 3 і 4 ст. 13, статті 24, 41, 42 та ін.,) дозволяють сподіватися на їх 
реалізацію – створення такої економіки, в якій би оптимально поєднувалися 
ринкові засади господарювання та їх соціальне спрямування.  

Однак вирішення цієї складної проблеми самі підприємці неспроможні 
забезпечити, оскільки значна їх частина не враховує належним чином або 
навіть ігнорує інтереси суспільства через свої намагання попри все 
отримати якнайбільші прибутки, а бажана для спільного блага і характерна 
для громадянського суспільства соціальна відповідальність бізнесу [60, 53-
54] перебуває в Україні лише на стадії становлення.  

Соціальна орієнтація ринку – це комплексне завдання, провідна роль 
в реалізації якого належить державі: саме вона володіє необхідними для 
цього важелями і відповідно – методами публічно-правового регулювання, 
що забезпечують досить значний рівень збалансованого врахування 
приватних інтересів (як рушійної сили підприємництва – основи ринкової 
економіки) і публічних інтересів, що забезпечують нейтралізацію 
негативних рис/проявів ринкових відносин, запобігання зловживанню 
підприємцями своїми правами, свободами, інтересами. Це можливо шляхом 
встановлення державою суспільного господарського порядку, який би 
оптимально враховував і гармонізував приватні і публічні інтереси, 
створюючи завдяки цьому «партнерські та добропорядні взаємовідносини в 
господарюванні» [40, с. 31]. 

Провідна роль у встановленні такого порядку відводиться правовому 
регулюванню, в т.ч. комплексному нормативному акту – Господарському 
кодексу України [61], хоча ставлення до нього неоднозначне (позитивне – у 
представників господарсько-правової науки і доволі критичне – у більшості 
цивілістів, що може бути предметом окремого дослідження).  

Правові засоби урахування публічних і приватних інтересів 
різноманітні: приватних інтересів – шляхом закріплення принципу свободи 
підприємництва (щодо вибору видів діяльності, планування виробництва, 
встановлення договірних зв’язків, найму працівників тощо, а також права 
на захист порушених прав та охоронюваних законом інтересів), а публічних 
– встановленням меж свободи у формі заборон та обмежень щодо 
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здійснення певних видів діяльності (зазвичай, тих, безконтрольне 
здійснення яких загрожує суспільним інтересам), необхідності реєстрації 
підприємництва, окремих видів договорів (концесійних, публічно-
приватного партнерства та деяких інших), встановлення обов’язків 
учасникам господарського життя та відповідальності за порушення 
встановлених законом правил здійснення господарської діяльності. Значна 
частина згаданих засобів за своїм характером є вже збалансованим 
врахуванням публічних та приватних інтересів, в т.ч. надання державного 
сприяння щодо здійснення пріоритетних для суспільства видів діяльності 
(інноваційної [62; 63], щодо трансферу технологій [64] та ін.). Новітнім 
механізмом збалансованого урахування цих двох категорій інтересів є 
приватно-публічне партнерство, у 2010 році започатковане в Україні [65] 
після успішного використання в країнах розвинених ринкових відносин 
протягом останніх 25-30 років, а також формування електронної (цифрової) 
економіки, складовими якої, з одного боку, є електронне урядування [66; 67] 
(включно з діяльністю уповноважених у певних сферах економіки органів), 
з іншого – електронний бізнес з притаманною йому електронною 
комерцією [68] (реалізація товарів/робіт/послуг через мережу Інтернет з 
використанням електронних магазинів) та споживачі, що задовольняють 
свої потреби на придбання зазначених благ з використанням електронних 
засобів зв’язку. Породжена сучасними цифровими технологіями електронна 
економіка – важлива складова інформаційного суспільства, що забезпечує 
швидкий доступ до потрібної інформації і, відповідно, дозволяє оперативно 
укладати договори, отримувати публічні послуги зазначеним учасникам 
господарського життя, частина з яких є носіями публічних інтересів 
(насамперед, Уряд, уповноважені органи) та приватних інтересів (суб’єкти 
підприємництва, окремі споживачі, їх групи). Відповідно, електронна 
економіка має будуватися на збалансованому урахування цих двох 
категорій інтересів, що можливо за умови надання їх носіям відповідних 
прав та наділення відповідними обов’язками щодо: достовірності та 
своєчасності оновлювання розміщуваної в Інтернеті (на веб-сайтах, веб-
порталах) інформації, розкриття необхідної для укладення договорів та 
виконання інших обов’язків інформації, відповідальності за ігнорування 
приписів закону, прав та законних інтересів інших учасників відносин у 
сфері електронної економіки. Отже, йдеться про адекватне правове 
забезпечення: нормативно-правове регулювання, можливість реалізувати 
учасниками зазначених відносин своїх прав та захисту законних інтересів. 
Разом з тим, вирішення цієї проблеми лише на початкових стадіях, про що 
свідчить:  

розпорошеність норм, що мають забезпечувати функціонування 
електронної економіки в численних актах законодавства, як спеціально 
присвячених окремим її аспектам (закони «Про електронну комерцію» [68], 
«Про електронні документи та електронний документообіг» [69], «Про 
електронний цифровий підпис» [70],), «Про електронні довірчі послуги» [71], так 
і безпосередньо не пов’язаних з нею (Господарському кодексі України [61], в 
якому 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 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 (статті 73, 75, 77, 78, 79, 90 ГК); Цивільному 
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кодексі України [72], в якому закріплено положення щодо можливості: 
відображення інформації в електронному вигляді (ст.. 200); вчинення 
правочину в електронній формі (ст.. 205) як однієї з модифікацій письмової 
форми (ст.. 207); відображення твору у загальнодоступних електронних 
системах інформації (ст.. 442); електронної форми розрахунків – за допомогою 
розрахункових документів у електронному вигляді (ст. 1087); Податковому 
кодексі [73], 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. ); Законі «Про Кабінет Міністрів» [74] передбачає 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (КМУ) 
проектів актів Уряду та прийнятих в установленому порядку постанов КМУ 
(статті 50; 52); Законі «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 
[75], 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); Законі «Про акціонерні товариства» [51], який закріплює положення щодо: 
(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 (ч. 2 ст. 20) як виду цінного паперу, що існує у 
формі електронного документа [76]; Законі «Про публічні закупівлі» [77], в 
якому закріплено визначення понять (ст. 1): авторизований електронний 
майданчик, веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель, 
електронної системи закупівель, 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); 
Законі «Про доступ до публічної інформації» [78], який передбачає серед 
джерел доступної інформації офіційні веб-сайті 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; покладення 
обов’язку щодо створення та забезпечення функціонування єдиного 
державного веб-порталу відкритих даних на центральний орган виконавчої 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2806-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-17
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влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування 
(ст. 10-1) та інші; 

відсутність консолідованого акту, що мав би визначити використовувану 
в цій сфері термінологію (електронна/цифрова економіка; електронний бізнес, 
електронна комерція, електронні послуги та ін.), закріпити основні засади 
функціонування як цифрової економіки в цілому, так і її учасників з 
відповідним закріпленням їх прав та обов’язків, відповідальності та специфіки 
розгляду конфліктів/спорів у цій сфері з урахуванням міжнародного досвіду; 
останній, хоча і є більш знаним, ніж вітчизняний, проте довільно складний: в 
ЄС це питання вирішується на рівні проектів відповідних актів [79] на додаток 
до вже діючих [80; 81], на рівні світової спільноти – прийнято кілька хартій на 
зразок Окінавської [82]), а деякі країни вже мають закон про цифрову 
економіку [83]. Відтак, є нагальна потреба в ґрунтовних наукових 
дослідженнях зарубіжного досвіду з метою розробки вітчизняного варіанту 
консолідованого акту про цифрову економіку. 

Підсумовуючи це коротке дослідження, можна зробити висновок 
про необхідність збалансованого врахування публічних та приватних 
інтересів в господарських правовідносинах, що, однак, потребує 
корегування з урахуванням поточних тенденцій в їх розвитку, викликаних 
змінами в економічному житті, включно з поширенням нових технологій 
(цифрових, зокрема), появою нових форм співпраці тощо. 
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The article addresses the problems of the legal balance of public and private 
interests in the market economy, an integral part of which is entrepreneurship. 
Functioning of the business requires the realization of the private interests of its 
subjects in terms of profit, the ability to choose activities, counteragents, and 
determine the parameters of business activities. At the same time, business can 
not function without taking into account public interests - the interests of the 
state, ensuring the availability of the appropriate infrastructure, establishes and 
maintains the rule of law, and the interests of the most numerous category of 
society - consumers, because they provide profit to entrepreneurs, since the price 
of goods sold is usually significantly higher than their cost . The thought of the 
past emphasized the need to take into account public interests. Relevant 
provisions are contained in the constitutions of modern democratic states, 
including Ukraine. The balance of these interests is ensured through various legal 
means, such as traditional ones (consolidation of the laws of the rights and 
obligations of participants in economic life, responsibility), as well as new ones 
caused by changes in the field of economics. Among them are the Institute of 
Private-Public Partnership, the formation of a digital economy, which provides the 
best opportunities for its participants. At the same time, relations in this area 
require more thorough regulation to prevent abuses, including violations of 
consumer rights. In this regard, it is proposed to regulate relations in the digital 
economy through an act of small codification - the Law “On the Digital Economy”. 
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У статті розглядаються проблемні питання 
пов’язані з інформаційною безпекою суб’єктів 
господарювання. 
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В умовах розвитку ринкової економіки інформація стає найціннішим 
товаром, оскільки саме володіння інформацією, її використання забезпечує 
ефективне функціонування суб’єктів господарювання. Тому, головним 
завданням для суб’єктів господарювання є захист конфіденційної 
інформації, що дозволяє забезпечити економічну безпеку, уникнути 
банкрутства, захистити себе від недобросовісної конкуренції та 
комерційного шпигунства.  

Проблема забезпечення інформаційної безпеки є на сьогодні 
актуальною як для України, так і для розвинених країнах світу. В Україні 
питання захисту інформації регулюються ЦК України, ГК України, Законами 
України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 
від недобросовісної конкуренції» та іншими нормативними актами. 

Окремі питання пов’язані із проблемами забезпечення інформаційної 
безпеки розглядались у працях таких вчених як О. Качан, О. Литвиненко, 
О. Сороківська, В. Цимбалюк тощо. 

В науковій літературі існують різні погляди на зміст поняття 
«інформаційна безпека». Інформаційну безпеку характеризують як стан 
інформації, в якому забезпечується збереження визначених політикою 
безпеки властивостей інформації [1; с. 30]. Визначають інформаційну 
безпеку і як стан захищеності потреб в інформації особи, суспільства й 
держави, при якому забезпечується їхнє існування та прогресивний 
розвиток незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інформаційних 
загроз [2; с. 35]. Під інформаційної безпекою розуміється єдність трьох 
складових: забезпечення захисту інформації; захисту та контролю 
національного інформаційного простору; забезпечення належного рівня 
інформаційної достатності [3; с. 9]. Крім того, визначають інформаційну 
безпеку підприємства як суспільні відносини щодо створення і підтримання 
на належному рівні життєдіяльності інформаційної системи суб’єкта 
господарської діяльності [4]. 

За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію 
та інформацію з обмеженим доступом. Відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» інформація з обмеженим доступом 
поділяється на: 

1) конфіденційну інформацію;  
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2) таємну інформацію; 
3) службову інформацію. 
Стаття 21 Закону України «Про інформацію» передбачає, що 

конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, 
доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів 
владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за 
бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно 
до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.  

При веденні своєї діяльності суб’єкт господарювання обов’язково 
наштовхується на необхідність отримання, обробки, зберігання, перетворення, 
передачі інформації. Цінність інформації визначається через ряд параметрів, 
до яких належать корисність, достовірність, своєчасність тощо [5].  

Найбільш поширеними загрозами інформаційній безпеці суб’єктів 
господарювання є: розголошення таємної та конфіденційної інформації, її 
викрадення, модифікація чи знищення, незаконне використання 
інформації, особливо тієї її частини, що становить інтелектуальну власність 
суб’єктів господарювання і обумовлює переваги на ринку, 
несанкціонований доступ до інформації, що охороняється суб’єктом. 

Отже, під час конкурентної боротьби постійно існує загроза 
неправомірних посягань на інформацію конкуруючих суб’єктів: 

•маніпулювання інформацією (дезінформація, викривлення 
інформації, надання неповної або неправдивої інформації); 

•несанкціонований доступ або необґрунтоване обмеження доступу до 
інформаційних ресурсів; 

• протиправне збирання і використання інформації; 
•руйнування та використання з протиправною метою чужих 

інформаційних ресурсів; 
•інформаційний тероризм (поширення комп’ютерних «вірусів», 

установлення програмних та апаратних закладних пристроїв, 
упровадження радіоелектронних приладів перехвату інформації). 

Необхідно наголосити, що пріоритетним напрямом у процесі 
забезпечення інформаційної безпеки будь-якого суб’єкта господарювання є 
збереження в таємниці комерційної важливої інформації, що дозволяє 
успішно конкурувати на ринку виробництва та збуту товарів і послуг. 

За загальним правилом, до комерційної таємниці відноситься така 
інформація: рівень прибутку і цінова політика; фінансові та адміністративні 
плани розвитку компанії (бізнес–плани); відомості про укладені або 
заплановані контракти; дані про контрагентів, власні винаходи та 
раціоналізаторські пропозиції, які ще не захищені авторським або патентним 
правом; власні аналітичні огляди ринку, маркетингові дослідження [6].  

В літературі зустрічається думка, що комерційну таємницю суб’єктів 
господарювання мають становити і такі відомості, як: перспективні методи 
керівництва виробництвом; організаційна структура підприємства; 
організація праці на підприємстві; відомості про виробничі можливості 
підприємства; характеристика виробництва в цілому і його структурних 
одиниць: дані про резерви сировини на підприємстві, відомості про фонди 
окремих матеріалів, у тому числі тих, що випускаються для власних потреб; 
плани розвитку підприємства та по розширенню виробництва; інвестиційні 
програми, техніко-економічні обґрунтування і плани інвестицій; планово-
аналітичні матеріали за поточний період; обсяг майбутніх закупівель по 
термінах, асортименту, цінах, країнах, фірмах; відомості, що розкривають 
планові та фактичні показники фінансового плану; майновий стан; вартість 
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основних засобів і запасів матеріалів та сировини; банківські операції; 
відомості про фінансові операції; об’єми виручки; рівень доходів; боргові 
зобов’язання; відомості про представників, посередників, дилерів і 
партнерів; відомості про постачальників, покупців і споживачів, оптових і 
роздрібних; комерційні зв’язки; місця закупівлі сировини та матеріалів; 
відомості про іноземних комерційних партнерів; відомості і характеристика 
підприємств – торгових партнерів (основні виробничі фонди, кредити, 
товарообіг); відомості про клієнтів у торгівлі й рекламі [7]. Також складовою 
комерційної таємниці суб’єктів господарювання можуть бути і умови 
договорів (контрактів): терміни, обсяги, умови постачання, знижки, 
доплати, розстрочки платежів тощо [8]. 

Загрози інформаційної безпеки поділяються на внутрішні та зовнішні. 
Зовнішні зловмисні дії можуть бути такими: копіюванні цінних документів, 
або викрадення файлів; викрадення флеш-карт; викрадення інформації у 
процесі її передавання по мережі Інтернет; пошкодження носіїв з 
інформацією; донесення інформації до підприємств-конкурентів, або взагалі 
до іншої країни; викрадення інформації за допомогою інсайдерів. До найбільш 
поширених внутрішніх загроз відносяться крадіжка, зараження інформації 
вірусами, або пошкодження файлів працівниками підприємства [5].  

Організовуючи інформаційну безпеку суб’єкту господарювання слід 
мати на увазі, що переважна частина загроз формується саме через його 
працівників. Факторами, які можуть вплинути на розголошення інформації 
можуть бути недоліки професійної підготовки працівників, особливо щодо 
роботи з документами та інформацією обмеженого доступу, а також такі 
якості, як безвідповідальність, недисциплінованість, незадоволення рівнем 
заробітної плати, недобрі відносини між працівником та керівництвом тощо. 
Психологи стверджують, що біля 25 % всіх співробітників підприємств 
розголошують інформацію, продають або передають її конкуруючим 
підприємствам задля додаткового заробітку. Захист інформації на 
підприємстві є дуже важливою річчю і цей аспект повинен бути обов’язково 
врахований при укладанні контракту з працівником. Саме тому, контракт, 
що підписується співробітником, при працевлаштуванні повинен неодмінно 
містити пункт про нерозголошення комерційної таємниці [5]. 

Одним з видів противоправних посягань на безпеку підприємства є 
комп’ютерні злочини. Безпосереднім об’єктом комп’ютерних злочинів є як 
інформація, так і самі комп’ютерні програми. Посягання на інформацію, що 
охороняється, можуть бути різними: крадіжка носія інформації, порушення 
засобів захисту інформації, використання чужого імені, зміна коду або 
адреси технічного пристрою, надання фіктивних документів на право 
доступу до інформації, встановлення апаратури, що веде несанкціонований 
запис тощо. Наслідки протиправних посягань на конфіденційну 
інформацію підприємства можуть привести до зміни змісту інформації, 
блокуванню інформації, знищенню інформації без можливості її 
відновлення, порушення роботи комп’ютерів та комп’ютерних мереж[9]. 
Велику небезпеку представляють комп’ютерні віруси. Зрозуміло, що 
позбавитися комп’ютерного вірусу значно складніше ніж забезпечити дійсні 
міри по його профілактиці.  

Механізм захисту конфіденційної інформації передбачає як організаційні, 
так і технічні засоби. Організаційні засоби захисту спрямовані на обмеження 
можливого несанкціонованого фізичного доступу до документів, які містять 
конфіденційну інформацію, у тому числі до комп’ютерних мереж. Технічні 
засоби передбачають використання засобів програмно-технічного характеру, 



- 24 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2017 

Commercial Law / Комерційне право 

перш за все, на обмеження доступу співробітників компанії, особливо тих, що 
працюють з комп’ютерними системами, до інформації, звертатися до якої вони 
не мають права [10, с. 128-134]. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що суб’єкт 
господарювання має використовувати всі можливі заходи щодо захисту 
інформації, в тому числі ідентифікація користувачів, встановлення паролів, 
шифрування інформації, міжмережні екрани, віртуальні приватні мережі 
та контроль за включенням живлення і завантаження програмного 
забезпечення. Забезпечення інформаційної безпеки на належному рівні 
можливе лише тоді, коли інформаційна складова економічної безпеки буде 
невід’ємним елементом процесу управління суб’єктом господарювання. 
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Information is the most valuable product, since the very possession of it, its usage 
ensures the effective functioning of the entity. The most common threats to the 
business entities’ information security are: disclosure of secret and confidential 
information, its abduction, destruction and illegal usage. There are two types of 
security threats for information: internal and external. External malicious actions 
include copying valuable documents (also called as hijacking files) and reporting 
information to rival companies, while the most common internal threats are theft, 
virus infections, or corrupted files by company employees. 
Computer crime is one of the most dangerous invasions on enterprise security. 
The direct object of this type of invasion can be both information and computer 
programs themselves. Computer viruses represent a great danger. 
Provision of information security at the appropriate level is possible only when 
the information component of economic security is an integral part of the 
management process of the entity. 
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Стаття аналізує порядок формування державної 
житлової політики у напрямку дотримання 
принципів закріплених у Рекомендаціях № 115 
Міжнародної організації праці щодо житлового 
будівництва для працівників 1961 року. Аналіз чинних 
актів законодавства, що стосуються діяльності на 
ринку житла і житлово-комунальних послуг; з 
метою виявлення прогалин та усунення протиріч у 
чинному законодавстві. Встановлено, що 
забезпечення першочергової розробки Житлового 
кодексу України, в якому мають бути зосереджені 
загальні цивільно-правові засади з особливостями, які 
не відзначені у ЦК України, в т.ч. зобов’язання, що 
виникають при будівництві житла, підстави 
переведення придатних для проживання жилих 
квартир у нежилі, правовий режим ЖБК та 
товариств співвласників багатоквартирного жилого 
будинку, особливості виникнення та припинення 
права власності (спільної власності) та інших речових 
прав на житло; особливості цивільно-правової 
відповідальності власників і користувачів квартир 
(будинків), управління житловим фондом, 
розмежування комерційного, соціального і 
некомерційного найму тощо. Адаптація 
законодавства України до законодавства ЄС у 
напрямках: створення сприятливих умов для 
інтеграції економіки України у світову економіку на 
рівноправній і взаємовигідній основі. 

 
Ключові слова: житлові відносини, житло, адаптація законодавства, право 
ЄС, ЄСПЛ. 

 
ВСТУП 

Відповідно до вимог Конституції України утвердження та 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, що 
повною мірою стосується й житлових прав громадян загалом та їхнього 
конституційного права на житло зокрема (статті 3 та 47 Конституції). 
Стаття 47 Конституції України закріплює право кожного на житло, яке є 
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однією з головних матеріальних умов існування людини, яке відноситься до 
природних прав людини Тобто, Основний Закон як базис розвитку 
національного житлового законодавства зумовлює його спрямування на 
створення та функціонування в Україні ефективного правового механізму 
захисту та відновлення житлових прав громадян загалом та права громадян 
на житло зокрема. Разом із тим нині забезпечення житлових прав громадян 
в Україні є однією з найбільш складних соціальних, економічних та 
правових проблем.  

Зміст житлових правовідносин, їх правова природа, полягає у 
забезпечені реалізації конституційних прав на житло (соціальної 
справедливості, свободи вибору, недоторканості права власності, захисту 
від будь-яких зазіхань тощо). На сьогодні в Україні за загальним правилом 
спори, що виникають із житлових відносин, розглядаються за правилами 
цивільного судочинства, що є цілком виправданим, виходячи із природи 
житлового права як такого. Проте Житловий кодекс України, прийнятий ще 
у 1983 р., незважаючи на всі зміни та доповнення, внесені до нього, не 
відповідає на сьогодні навіть за найнижчими показниками нормативному 
акту, який би був здатний хоча б частково врегульовувати житлові 
відносини, що виникають у суспільстві. А останні з розвитком ринкових 
відносин і з неймовірним попитом на житло в сучасних умовах набувають 
все більшого поширення та різноманітних форм. Правове регулювання 
житлових відносин має здійснюватися під особливою увагою суспільства, 
що зумовлено соціально-економічними умовами розвитку суспільства, 
переходом України до сучасних Європейських норм і стандартів, що 
викликає необхідність приведення чинного житлового законодавства у 
відповідність до сучасних умов розвитку ринкової економіки з метою 
підвищення юридичних гарантій захисту житлових прав громадян. 

Усе це певною мірою впливає на необхідність вироблення належної і 
одноманітної практики з приводу вирішення спорів, пов’язаних із захистом 
житлових прав, на перешкоді чому частково стоїть невизначеність у питанні 
підвідомчості даної категорії спорів тим чи іншим судовим органам.  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖИТЛОВІ СПОРИ 
Відповідно до ст. 15 Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) 

України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи про 
захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, 
що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових 
відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд 
таких справ провадиться за правилами іншого судочинства. 

На спори, що випливають із житлових відносин, припадає значна 
частина справ, які розглядаються судами в порядку цивільного судочинства. 
Комплексний аналіз положень чинного ЖК України та пов’язаного з ним 
законодавства свідчить, що передбачити на сьогодні виключний перелік 
спорів, що випливають із житлових правовідносин і підлягають розгляду за 
правилами цивільного судочинства, не є можливим з огляду на їх різноманіть 
і виникнення все нових форм та видів їх регулювання.  

Найбільш поширеними є справи про захист житлових прав власників 
квартир чи будинків, пов’язаних із порушенням таких прав третіми 
особами, справи про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням, справи з приводу передачі у 
безстрокове користування у встановленому порядку житлових приміщень, 
а також справи з приводу визнання недійсними правочинів, предметом 
яких була передача житлових приміщень у власність чи в оренду (найм). 
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На перший погляд, суттєвих проблем із визначенням підвідомчості 
зазначеної категорії спорів виникати не повинно, оскільки ЦПК України 
відносить їх до цивільної юрисдикції. Проте це не повною мірою відповідає 
дійсності. Учасниками житлових відносин, як відомо, крім фізичних та 
юридичних осіб, виступають також органи державної влади й органи 
місцевого самоврядування, які на виконання покладених на них 
законодавством обов’язків часто в житлових відносинах виступають як 
владні суб’єкти, тобто такі, що діють у площині публічних відносин. 

ЖК України не дає жодної відповіді на питання віднесення спорів, які 
регулюються його нормами, до юрисдикції того чи іншого суду. Стаття 191 
ЖК України містить лише загальне положення, відповідно до якого житлові 
спори вирішують відповідно до закону. Окремі статті цього Кодексу 
передбачають вирішення спорів судами (наприклад, ст. 72 встановлює 
виключний судовий порядок визнання особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням, а ст. 94 передбачає судовий порядок 
виселення особи, яка незаконно поселилася у жилому приміщенні та 
відмовляється звільнити його), проте вони не містять прив’язки до сфери 
компетенції того чи іншого суду в системі судів.  

Спеціальне житлове законодавство має встановлювати специфіку та 
особливостей здійснення права власності на житло; користування житлом 
власником та членами його сім’ї; дотримання прав не власників при 
переході права власності на житло; особливості користування загальним 
майном співвласників житла; встановлення відповідності будівель 
житловим; спільне утримання жилих приміщень та управління 
багатоквартирними будинками; особливості створення та діяльності 
житлових, житлово-будівельних кооперативів, товариств співвласників 
житла тощо. В той час у ЦК України не визначені поняття норми безпечного 
користування жилою площею з урахуванням факту проживання 
різностатевих осіб, чисельності, вікового складу сім’ї; ступеня родинності 
членів сім’ї; особливих потреб осіб із фізичними вадами, одиноких людей та 
людей похилого віку. 

ПРОБЛЕМАТИКА ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 
Існують різні теоретичні, практичні причини виникнення проблем 

щодо житлового законодавства, серед них найбільш вагомими є: тривале 
прийняття Проекту Житлового кодексу України; відсутність 
концептуальних ідей оновлення житлового законодавства; відсутність 
чіткого порівняльного аналізу законодавства, судової практики щодо житла 
у Європейському Союзі. 

Розв’язання поставленої проблеми можливо при визначенні шляху 
розвитку житлового законодавства, який можливий шляхом прийняття або 
нового Житлового кодексу або шляхом регулювання житлового питання 
окремими галузями права, тому слід звернутися до досвіду розвитку 
житлового законодавства у деяких країнах Європейського союзу.  

В правозастосовчій діяльності для врегулювання правовідносин щодо 
житла застосовуються норми цивільного права, права соціального 
забезпечення, адміністративного права, а не безпосередньо норми 
Житлового кодексу. Фахівці припускають, що наслідком цього Житловий 
кодекс припинить своє існування, і буде замінений Цивільним кодексом 
(інститутами право власності та іншими речовими правами на житло; 
інститутами договору комерційного найму житла, правочинами щодо 
виникнення та здійснення прав з житлом), правом соціального 
забезпечення (інститут соціального забезпечення соціально незахищеним 
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категоріям громадян) та адміністративного права (інститути управління, 
державної реєстрації прав на об’єкти житлової нерухомості).  

Необхідно розуміти, що розвиток цивільного права полягає не у 
врегулюванні всього кола суспільних відносин у житловій сфері, а в 
специфіці житлових правовідносин. Наприклад, ч. 3 ст. 810 ЦК України 
містить відсилочну норму щодо найму житла, що є об’єктом державної і 
комунальної власності застосовуються правила ЦК, якщо інше не 
встановлено законом. Тому є потреба в розробці доктринального підходу у 
питанні вирішення проблем правозастосування. У новому житловому 
законодавстві необхідно втілювати сучасні підходи у вирішенні житлових 
потреб громадян. Як зазначив Європейський Суд з прав людини 
задоволення житлової потреби є однією з актуальних у європейському 
просторі. Для України ця проблема має складний характер, оскільки 
житлова потреба стосується не тільки громадян, які потребують житла або 
поліпшення житлових умов; а й дітей, молоді, інваліди, люди похилого віку, 
мігрантів та інших соціально незахищених осіб. Задоволення потреб 
останньої категорії осіб є необхідним елементом європейських стандартів, 
які реалізуються в процесі адаптації законодавства України до стандартів 
ЄС. Необхідно чітко визначити обсяг житлових прав кожної категорії осіб, 
оскільки житлові потреби у них різняться. В Україні має бути створений 
механізм задоволення житлових потреб громадян України не тільки на праві 
власності, а й користування з гарантованою можливістю кожному 
реалізувати це право. 
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН 

В європейських країнах житлове законодавство розвивається в різних 
напрямках, які обумовлені правовими традиціями, соціальними і 
економічними чинниками. Так, можна виділити східноєвропейську модель 
та західноєвропейську модель житлового законодавства.  

Східноєвропейська модель житлового законодавства існує у межах 
східноєвропейської правової родини та базується на відокремленому 
комплексному правовому регулюванню житлових відносин. 
Західноєвропейська модель існує у межах західних правових родин та 
базується на різногалузевому правовому регулюванні житлових відносин, 
тобто воно здійсняється нормами конституційного, цивільного права, 
правом соціального забезпечення тощо. 

Для західноєвропейської моделі житлового законодавства властиво 
відсутність закріплення права на житло у конституціях. Так, у ст. 13 
Конституції ФРН закріплено право на недоторканність житла Хоча захисту 
соціальних прав в Конституції ФРН не відведено значного місця, повніше 
він закріплений в конституціях окремих земель, збагачений судовою 
практикою, зокрема Федеральним конституційним судом, і безпосередньо 
діючими в ФРН міжнародних норм про права людини. Наприклад, 
закріплене в Конституції право на життя та особисту гідність трактується 
Федеральним конституційним судом як визнання того, що держава повинна 
гарантувати кожній людині необхідний мінімум матеріального добробуту 
для гідного життя1.  

                                                           
1 Регулювання конституційний відносин в Німеччині, Характеристика Основного 

закону ФРН 1949, Загальні відомості про країну. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу:http://nimechchyna.com/regulyuvannya-konstitutsijnogo-vidnosin-v-nimechchini-
harakteristika-osnovnogo-zakonu-frn-1949-zagalni-vidomosti-pro-krayinu/ 
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В Конституціях Європейських держав закріплено загальні правила 
дотримання житлових прав громадян, зокрема в ст. 47 Конституції Іспанії 
зазначено «Всі іспанці мають право на гідне, впорядковане житло»1. В 
інших країнах, наприклад в ст. 14 Конституції Італії2 мова йде тільки про 
недоторканість житла, або зовсім не згадується. Позицію європейських 
держав можна пояснити тим, що право на житло є природним для людини, 
що не потребує окремого закріплення у нормах основного закону, але ж 
судова практика констатує, що це не завжди так. Наприклад, до 
Європейського суду з прав людини звернувся заявник (позивач), який в 
червні 1982 р. придбав у Римі квартиру, що була зайнята мешканцем – 
орендарем. У березні 1983 р. позивач через суд вимагав виселити 
мешканця, оскільки сам власник мав 71% інвалідності, був безробітним, 
хворів на діабет, потребував квартири; крім того, орендар не сплачував 
орендну плату. В квітні 1983 р. було видано ордер про виселення мешканця. 
Згідно з політикою італійського уряду дія ордера припинялася 4 рази. 
Зрештою, у січні 1995 р. Мешканець добровільно звільнив квартиру. Тобто 
з моменту першого позову минуло 11 років і 4 місяці. Європейський суд 
розцінив дії італійського уряду такими, що порушують Європейську 
конвенцію про права і свободи людини3. 

У ФРН можна констатувати своєрідність регулювання задоволення 
житлових потреб. Німецька схема заснована на системі будівельноощадних 
кас (БОК). Дана система набула поширення по всій Європі. Протягом 
визначеного часу (звичайно це до 3 років) банк переконується в 
кредитоспроможності клієнта: відкривається рахунок цій особі, на який 
здійснюються відрахування із зарплати та інших доходів. За цей період 
необхідно накопичити 30 % вартості житла. Тоді банк може виступити 
додатковою ланкою між БОК і клієнтом, прокредитувавши залишок суми. 
Покупець може заселятися в квартиру, однак вона залишається у власності 
банку. Термін кредитування – від 10 до 36 років, ставки від 5 до 7 % річних. 
У випадку з БОК у чистому виді, квартира протягом усього процесу 
залишається у власності БОК до повної виплати покупцем суми. БОК 
займають близько 30% усієї німецької індустрії житла, в інших 
європейських державах цей відсоток дещо нижчий, але також значний. 
БОК юридично є товариствами взаємного кредиту. Термін внесення 
передоплати – 5 років , передоплата звичайно дорівнює від 30 до 40 % від 
вартості житла. Максимальний термін кредитування – від 12 до 18 років, 
мінімального терміну не існує, штрафів за дострокове погашення не 
передбачено. Ставка коливається від 3 до 5 % річних. Державою 
практикуються різного роду субсидії для пільгових категорій громадян і для 
молодих державних службовців, що мають родину і дітей. Особливо така 
практика субсидування поширена у Швеції4.  

                                                           
1 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, германия, Италия, 

Испания, Швейцария, Европейский союз, США, Япония, Бразилия: Учебное пособие. /Сост. 
В.В.Маклаков, 3-е изд. перераб и доп. М.: БЕК, 2002. 564 с. 

2 Конституція Італії - Comune di Novellara. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
www.comunedinovellara.gov.it/./visualizzadocumento.aspx  

3 Килкэли У., Чефранова Е., Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. Статья 8 Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и 
корреспонденции. М.: Рос. акад. правосудия, 2001.159 с. 

4 Поворозник В., Белінська Я. Можливі напрями удосконалення житлової політики 
Україні. Додаток до аналітичної записки Досвід житлової політики зарубіжних країн. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/10.htm 
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У ст. ст. 537, 541b, 549, 550а. 551, 554в, 556а. 556b. 557, 564а, 564b 564с 
565а, 565с НЦУ1 визначені особливості укладення та розірвання договору найму 
житла. Окремо регулюються питання щодо службового житла, та щодо житлових 
прав членів сім'ї, дотримання житлових прав недієздатних осіб. 

У багатьох розвинутих країнах з ринковою економікою житловий фонд не 
є приватним, в тому числі у ФРН більшість багатоквартирних будинків, перш 
за все у великих містах, належить будівельним корпораціям та інвестиційним 
компаніям. Не зважаючи на значну фінансову допомогу, яку держава надає 
громадянам при купівлі квартир або будівництві індивідуального будинку (до 
1/3 вартості будинку), розвиток іпотечного кредитування, більшість громадян 
є орендаторами, а не власниками житла.  

Тому в Німеччині кожен, чий дохід недостатній для оплати відповідної 
квартири, має законне право на матеріальну допомогу для найму житла. 
Вона виплачується як надбавка до квартирної плати або коштів на 
утримання власного житла, але лише до певного розміру доходу. Житлове 
право, яке принципово передбачає вільне укладання договорів, виконує 
роль балансу інтересів між здавачем помешкання і квартиронаймачем. 
Жоден із квартиронаймачів не повинен боятися невиправданих і 
самовільних вимог щодо квартирної плати. Так, здавач може розірвати 
договір з квартиронаймачем, який виконує умови лише тоді, коли зможе 
довести «виправданий інтерес» (наприклад, власну потребу). Підвищення 
квартирної плати можливе лише в межах прийнятої в цій місцевості 
квартплати. Соціальна виплата коштів на житло гарантується за 
клопотанням або як доплата до квартирної плати, або як дотація. Розмір 
цих коштів залежить від доходу, квартирної плати і розміру пенсії 2. 

Право на житло у Республіці Франція регулюються Кодексами 
будівництва та житла, соціального і сім’ї, адміністративної юстиції, 
урбаністичний, територіальних громад, податкового та «житловими» 
законами соціальної направленості. У Франції нерідко чітке розмежування 
між приватним і державним житлом відсутнє через велику кількість 
приватних компаній, що під державним контролем постачають житло на 
ринок. Сьогодні близько 17 % французьких родин живе в соціальному 
житлі. Приватні компанії, що його споруджують, одержують право на 
податкові пільги. Після завершення будівництва вони віддають його в 
оренду малозабезпеченим громадянам за встановленими державою цінам. 
Такі приватні компанії розділяють з місцевою владою повноваження по 
визначенню осіб яким буде надане право на соціальне житло. У середньому, 
черга на одержання соціального житла у Франції складає 10 місяців. 
Відповідний розмір орендної плати є значно меншим, ніж на ринку. Крім 
того, приблизно половини мешканців користуються ще й житловими 
субсидіями. В цілому сектор соціального житла в Голландії, Швеції, 
Великобританії, Данії, Франції і Фінляндії складає 15-35% від загального 
житлового фонду. В європейських державах на соціальні житлові програми 
виділяються значні кошти: від 0,1-0,3 % ВВП в Італії і Греції до 1,2-1,4 % 

                                                           
1 Німецьке цивільне уложення. Текст. [Електронний ресурс]. Режим доступу: rbis-

nbuv.gov.ua/./cgiirbis_64.exe? 
2 Фінансування соціального захисту у ФРН та його проблеми. Форми соціального захисту 

у ФРН. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/15800119/ 
finansi/finansuvannya_sotsialnogo_zahistu_frn_yogo_problemi 
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ВВП у Фінляндії, Данії й Австрії. Франція на придбання житла у власність 
чи на його безкоштовне (пільгове) надання виділяє щорічно 1,9 % ВВП1. 

В Україні житлові відносини регулюються Цивільним, Сімейним, 
Земельним, Податковим кодексами України, які тим чи іншим чином 
регулюють житлові відносини, що складаються в приватноправовій сфері. 
Проте житлові права, що забезпечують отримання житла з державного і 
комунального житлового фонду і користування ним до цього часу 
регулюється нормативними документами прийнятими ще у 1984–1985 
роках «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, і надання їм жилих приміщень», затвердженими постановою Ради 
Міністрів УРСР від 11 грудня 1984 р.; з отримання житла в будинках 
житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) і користування ними, визначені 
постановами Ради Міністрів УРСР: Постанова Ради Міністрів Української 
РСР і Українська республіканська рада професійних спілок від 5 червня 
1985р. № 228 «Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають 
вступити до житлово-будівельного кооперативу», Постанова Ради Міністрів 
Української РСР від 30 квітня 1985р. № 186 «Про затвердження примірного 
статуту Житлово-будівельного кооперативу»; у житловому фонді 
спеціального призначення: Постановою Кабінету Міністрів України від 
4 лютого 1988р. «Про службові жилі приміщення», Постанова Ради Міністрів 
Української РСР від 3 червня 1986 р. «Про затвердження Примірного 
положення про гуртожитки». Слід констатувати, що потребують докорінної 
зміни не тільки ЖК УРСР, а й чинні законодавчі та інші нормативні акти, 
прийняті за роки незалежності України. Виникає потреба у систематизації 
житлового законодавства України з метою усунення прогалин правового 
регулювання у житловій сфері. 

Для східноєвропейської моделі житлового законодавства властиво 
закріплення права на житло у Конституціях і регулювання житлових 
правовідносини окремим нормативним актом. З усіх країн бувшого 
Радянського Союзу тільки в Україні діє ЖК УРСР. Нові Житлові кодекси 
розроблено і прийнято у Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки 
Молдова, Республіки Казахстан, Республіки Киргизстан, Азербайджанської 
республіки, Республіки Узбекистан, Республіки Таджикистан.  

ПРАКТИКА ЄСПЛ 
Окрема увага приділяється поняттю житла в практиці Європейського 

суду з прав людини. В проекті ЖК в редакції 05.11.2010 р. житлом 
визнається квартира, кімната в житловому будинку, садибний будинок, 
житловий блок/секція в гуртожитку, житлові приміщення в нежитлових 
будівлях, спорудах, призначені та придатні для постійного проживання 
людей і прийняті в експлуатацію в установленому порядку2. Натомість в 
практиці Європейського суду з прав людини вбачаються ширші підходи до 
вирішення питань, пов’язаних з порушенням права на недоторканність 
житла і до визначення поняття «житло». Стаття 12 Загальної декларації прав 
людини лише закріпила право людини на недоторканність житла3. Стаття 
8 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» (Рим, 1950 
                                                           

1 Поворозник В., Белінська Я. Можливі напрями удосконалення житлової політики 
Україні. Додаток до аналітичної записки Досвід житлової політики зарубіжних країн. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/10.htm 

2 Житловий кодекс України: проект від 05.11.2010 р. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=36021. 

3 Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 
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р.) закріпила право на повагу до приватного і сімейного життя, змістом 
якого є те, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного 
життя, до свого житла і кореспонденції. При цьому органи державної влади 
не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли 
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному 
суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного 
добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб1. 

В рішеннях Європейського суду прав людини продовжена позиція, 
закладена в зазначених актах О. О. Кваша, проаналізувавши практику 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо порушення ст. 8 Конвенції, 
зробила висновок, що в ній поняття житло тлумачиться широко і включає 
як житлове приміщення, так і інші об’єкти, які не є такими за 
законодавством України. До житла ЄСПЛ відносить: 

1) власне житлове приміщення, в якому проживає заявник (справа Бук 
проти Німеччини2, справа Прокопович проти Російської Федерації3); 

2) переважно місце, де особа мешкає, навіть якщо воно облаштоване 
нею під житло з порушенням національного законодавства (зокрема, крита 
повозка (кибитка), в якій збиралася жити циганка на землі, що вона 
придбала з цією метою) (справа Баклі проти Сполученого Королівства4 
(1996). Суд вказав, що заявниця придбала землю з метою розміщення на ній 
свого житла, проживала на ній у домі-фургоні фактично безперервно 
протягом шести років, не мала іншого житла і не планувала його придбати. 
Суд надав пріоритет суб’єктивному, а не об’єктивному критерію визнання 
певного володіння житлом; 

3) конкретне місце проживання, щодо якого особа мала достатньо 
тривалі зв’язки, навіть якщо заявник не проживав у ньому протягом 
тривалого часу (справи Новоселецький проти України5, Прокопович проти 
Російської Федерації6); 

4) приміщення особи, яке пов’язане з її професійною діяльністю (діловий 
офіс типу адвокатського) (справа Німітц проти Німеччини) (1992),7 діловий 
офіс нотаріуса (справа Пантелеєнко проти України8, Смірнов проти Росії9); 

                                                           
1 Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04.11.1950 р. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
2 Бук проти Німеччини: рішення ЄСПЛ від 28 квітня 2005 р. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs. 
3 Прокопович проти Російської Федерації: Рішення ЄСПЛ від 18.11.2004 р. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.echr.ru/documents/doc/2463418/2463418.htm. 
4 Баклі проти Сполученого Королівства (Case of Buckley v. the United Kingdom): рішення ЄСПЛ 

від 25 вересня 1996 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Buckley&sessi
onid=10176725&skin=hudoc-en. 

5 Новоселецький проти України: Ухвала щодо часткової прийнятності від 11 березня 
2003 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/199 та рішення 
по суті від 22.02.2005 р. http://www.minjust.gov.ua/?do=d&did=164&sid=about_int_2_1. 

6 Прокопович проти Російської Федерації: Рішення ЄСПЛ від 18.11.2004 р. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.echr.ru/documents/doc/2463418/2463418.htm. 

7 Німітц проти Німеччини: Рішення ЄСПЛ від 16.12.1992 р. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2132.html. 

8 Пантелеєнко проти України: Рішення ЄСПЛ від 29 червня 2006 р. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1193916739. 

9 Смірнов проти Росії: Рішення ЄСПЛ від 7 червня 2007 р. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.sergei-nasonov.narod.ru/Smirnov.doc. 



- 34 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2017 
Civil Law / Цивільне право 

5) житло фізичної особи, яке водночас є офісом очолюваної нею 
компанії (справа Чапелл проти Сполученого Королівства)1; 

6) офіційний офіс кампанії, її філій або службових приміщень (справа 
Кола Ест проти Франції (2002)2, справа Ромен і Шміт проти Люксембургу3); 

7) місце, куди особа має намір повернутися чи де було її постійне 
помешкання (рішення у справі Гіллоу проти Сполученого Королівства4) (1986). 

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ В УКРАЇНІ 
Згідно з положеннями Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини»5, зокрема ст. 17, 
суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як 
джерело права. Конвенція та закон визнають рішення ЄСПЛ джерелом 
права в Україні. Це знайшло своє тлумачення та роз’яснення у постановах 
Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання застосування судами 
України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих 
конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» від 28 
березня 2008 р. № 2 та «Про судову практику у справах про злочини проти 
власності» від 6 листопада 2009 р. № 10. В п. 22 останньої Постанови дано 
узагальнене визначення поняття «житло» – «під житлом потрібно розуміти 
приміщення, призначене для постійного або тимчасового проживання 
людей (будинок, квартира, дача, номер у готелі тощо). До житла 
прирівнюються також ті його частини, в яких може зберігатися майно 
(балкон, веранда, комора тощо), за винятком господарських приміщень, не 
пов’язаних безпосередньо з житлом (гараж, сарай тощо)»6. 

Пункт 11 Постанови Пленуму ВС України від 28 березня 2008 р. № 27 
передбачає, що згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 
23 лютого 2006 р. судам необхідно враховувати, що відповідно до практики 
Європейського суду з прав людини поняття «житло» у п. 1 ст. 8 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.) 
охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні 
приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, 
їх філій та інші приміщення. 

                                                           
1 Чаппел проти Сполученого Королівства: Рішення ЄСПЛ від 30 березня 1989 р. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.coe.kiev.ua/putivnn/f_013.htm. 
2 Компанія «Кола Ест» та інші проти Франції: Рішення ЄСПЛ від 16 квітня 2002 р. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2551.html. 
3 Ромен і Шміт проти Люксембургу: Рішення ЄСПЛ від 25 лютого 2003 р. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_1e/pg_ijwvsa.htm. 
4 Гіллоу проти Сполученого Королівства (Case of Gillow v. the United. Kingdom): рішення 

ЄСПЛ від від 24 листопада 1986 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://shr.receptidocs.ru/v3283/?download=1. 

5 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: 
Закон України від 23 лютого 2006 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради 
України. 2006. № 30. Ст. 260. 

6 Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму 
Верховного Суду України № 10 від 6 листопада 2009 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09. 

7 Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на 
тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час 
здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму 
Верховного Суду України № 2 від 28 березня 2008 р. / Верховний Суд України [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08. 
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Як «інше володіння» слід розуміти такі об’єкти (природного походження 
та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди 
проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними 
можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські 
будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, 
камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, 
автомобіль тощо. 

На підставі наведеного, поняття житла розуміється в самому широкому 
значенні прав людини, що потребує, закріплення об’єктивних Законом 
критеріїв, наприклад в державних будівельних нормах і стандартах.  

Римська Конвенція 1950 р. сприяла розуміння в Україні права на 
житло як одного з природних і невід’ємних прав людини. Міжнародним 
Пактом про економічні, соціальні і культурні права, який ратифіковано 
Указом Президії Верховної Ради Української PCP ще 19.10.1973 p., було 
встановлено соціальні права. У Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 року1 держави – учасниці визнали право 
кожного на достатній життєвий рівень, у тому числі на житло (пункт 1 
статті 11). Зазначене право наведено в пункті 31 частини I та 
конкретизовано у статті 31 частини II Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) 1996 року (далі – Хартія), ратифікованої Законом України 
«Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)» від 
14 вересня 2006 року № 137-V2. Відповідно до статті 31 частини II Хартії 
держави зобов’язуються вживати заходів, спрямованих на сприяння 
доступові до житла належного рівня; встановлювати на житло ціни, 
доступні для малозабезпечених осіб. 

Право на житло не слід тлумачити у вузькому чи обмеженому значені, 
що зрівнювало б його з наданням прихистку, його слід розглядати як право 
жити в безпеці, що забезпечує гідність людини. Комітет ООН по економічним, 
соціальним і культурним правам зазначив, що можна визначити деякі 
аспекти права на достатній життєвий рівень, втому числі і житло. Вони 
включають наступне: 1) правове забезпечення проживання;.2) усі хто має 
права на достатнє житло повинні мати стійкий доступ до систем постачання 
питної води, санітарії та гігієни, зберігання продуктів харчування, видалення 
відходів, каналізації та надзвичайних служб; 3) доступність з точки зору 
витрат; 4) придатність для проживання; 5) доступність; 6) місцезнаходження, 
оскільки достатнє житло повинно знаходитися в такому місці, яке дозволяє 
мати доступ до можливостей в сфері зайнятості, медичного обслуговування, 
школам та іншим соціальним закладам; 7) архітектура споруджуваного 
житла, використовувані будівельні матеріали, повинні відповідним чином 
відображати культурні традиції суспільства3. 

Також статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, ратифікованої Верховною Радою України, 
визначено право на повагу до приватного і сімейного життя і зазначається, 

                                                           
1 Про економічні, соціальні і культурні права: Міжнародний пакт ООН від 16.12.1966. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_042. 
2 Європейська соціальна хартія від 03.05.1996. ETS № 163 [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062. 
3 Рекомендация Генеральная конференция Международной организации труда о жилищном 

строительстве для трудящихся N 115[Електронний ресурс]. Режим 
доступу:.docs.cntd.ru/document/901766159; Шестая сессия (1991) Замечания общего порядка, 
принятые Комитетом ООН экономическим, социальным и культурным правам № 4. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: www2.ohchr.org/english/issues/housing/./CG4_ru.pdf  
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що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до 
свого житла. Частиною другою цієї статті Конвенції визначено, що органи 
державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за 
винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є 
необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту 
прав і свобод інших осіб. 

Прикладом застосування ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод по відношенню до України є рішення 
Європейського суду з прав людини від 02.03.2011 у справі «Кривіцька та 
Кривіцький проти України»1. У цьому рішенні Європейського суду 
визначено загальні принципи, які необхідно застосовувати при вирішенні 
подібної справи в розумінні визначених статтею 8 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод прав на житло:  

– у п. 40. Згідно з Конвенцією поняття «житло» не обмежується 
приміщенням, яке законно займано або створено. Чи є конкретне місце 
проживання «житлом», яке підлягає захисту на підставі пункту 1 статті 8 
Конвенції, залежить від фактичних обставин, а саме від наявності достатніх 
та триваючих зв’язків із конкретним місцем;  

– у п. 41. Втрата житла є найбільш крайньою формою втручання у 
право на повагу до житла; 

– у п. 42. Втручання держави є порушенням статті 8 Конвенції, якщо 
воно не переслідує законну мету, одну чи декілька, що перелічені у пункті 2 
статті 8, не здійснюється «згідно із законом» та не може розглядатись як 
«необхідне в демократичному суспільстві»;  

– у п. 43. Вислів «згідно із законом» не просто вимагає, щоб 
оскаржуваний захід мав підставу в національному законодавстві, але також 
звертається до якості такого закону. Зокрема, положення закону мають 
бути достатньо чіткими у своїх термінах, а також закон має передбачати 
засоби юридичного захисту проти свавільного застосування. Функція 
роз’яснення та тлумачення положень національного закону належить 
насамперед національним судам. Хоча Суд не може замінити своїм 
рішенням рішення національних судів та його повноваження щодо 
перевірки дотримання національного законодавства обмежені, його 
функцією є перевірка обґрунтування національних судів з точки зору 
Конвенції. Щоб захистити особу від свавілля, недостатньо забезпечити 
формальну можливість мати змагальне провадження для оскарження 
застосування положення закону в її справі. Якщо ухвалене в результаті 
судове рішення не містить обґрунтування або доказової бази, виникле 
втручання у гарантоване Конвенцією право може стати непередбачуваним 
та, як наслідок, не відповідати вимозі законності; 

– у п. 44. Крім того, втручання у право заявника на повагу до його 
житла має бути не лише законним, але й «необхідним у демократичному 
суспільстві». Інакше кажучи, воно має відповідати «нагальній суспільній 
необхідності», зокрема бути співрозмірним із переслідуваною законною 
метою. Концепція «житла» має першочергове значення для особистості 
людини, самовизначення, фізичної та моральної цілісності, підтримки 

                                                           
1 Рішення Європейського суду з прав людини від 2 грудня 2010 року у справі 

«Кривіцька та Кривіцький проти України» [Електронний ресурс] . Режим доступу: // 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_774. 
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взаємовідносин з іншими, усталеного та безпечного місця в суспільстві. 
Враховуючи, що виселення є серйозним втручанням у право особи на 
повагу до її житла, Суд надає особливої ваги процесуальним гарантіям, 
наданим особі в процесі прийняття рішення. Зокрема, навіть якщо законне 
право на зайняття приміщення припинено, особа вправі мати можливість, 
щоб співрозмірність заходу була визначена незалежним судом у світлі 
відповідних принципів статті 8 Конвенції. Відсутність обґрунтування в 
судовому рішенні підстав застосування законодавства, навіть якщо 
формальні вимоги було дотримано, може серед інших факторів братися до 
уваги при вирішенні питання, чи встановлено справедливий баланс. 

ВИСНОВКИ 
Виходячи із вищезазначеного пріоритетними напрямками 

формування нормативно-правової бази у сфері державної житлової 
політики має бути: 

1. Формування державної житлової політики у напрямку дотримання 
принципів закріплених у Рекомендаціях № 115 Міжнародної організації 
праці щодо житлового будівництва для працівників1961 року. 

2. Аналіз чинних актів законодавства, що стосуються діяльності на 
ринку житла і житлово-комунальних послуг; з метою виявлення прогалин та 
усунення протиріч у чинному законодавстві. 

3. Забезпечення першочергової розробки Житлового кодексу України, 
в якому мають бути зосереджені загальні цивільно-правові засади з 
особливостями, які не відзначені у ЦК України, в т.ч. зобов’язання, що 
виникають при будівництві житла, підстави переведення придатних для 
проживання жилих квартир у нежилі, правовий режим ЖБК та товариств 
співвласників багатоквартирного жилого будинку, особливості виникнення 
та припинення права власності (спільної власності) та інших речових прав 
на житло; особливості цивільно-правової відповідальності власників і 
користувачів квартир (будинків), управління житловим фондом, 
розмежування комерційного, соціального і некомерційного найму тощо. 

4. Розвиток законодавства з питань державного регулювання на 
монопольних ринках комунальних послуг; удосконалення тарифної політики у 
сфері житлово-комунальних послуг; розвитку порядку державної підтримки 
залучення коштів на реконструкцію будівель, капітальний ремонт та 
запровадження енергозберігаючих заходів; розвитку житлового фонду 
орендного житла; соціального захисту громадян щодо забезпечення їх житлом. 

5. Необхідно на державному рівні затвердити адекватні сучасним 
реаліям мінімальні соціальні житлові стандарти визнання громадян такими, 
що потребують покращення житлових умов; граничний розмір витрат 
будинко-, квартиро-власників на утримання житла 

6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у 
напрямках: створення сприятливих умов для інтеграції економіки України 
у світову економіку на рівноправній і взаємовигідній основі. 
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF UKRAINE'S LEGISLATION IN THE HOUSING 

SPHERE TO THE NORM OF THE EUROPEAN UNION STATES 
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The article analyses the procedure of formation of state housing policy 
towards the principles embodied in Recommendation number 115 of the 
International Labour Organization on housing for employees of 1961. 
Analysis of current legislation on housing market and housing and 
communal services; in order to identify gaps and eliminate contradictions in 
the current legislation. Found that ensure priority development of the 
Housing Code of Ukraine, which should focus the general principles of civil 
law with features that are not marked in the Civil Code of Ukraine, including 
obligations arising in the construction of housing, transfer bases suitable for 
living residential apartments in uninhabited, the legal regime of cooperatives 
and associations of co-owners apartment building, especially the origin and 
termination of property rights (common property) and other property rights 
to housing; peculiarities of civil liability of owners and users of apartments 
(houses), management of a housing stock, differentiation of commercial, 
social and non-commercial hiring, etc. Adaptation of Ukraine to the EU 
legislation in the areas of: creating favourable conditions for the integration 
of Ukraine into the world economy on an equal and mutually beneficial basis. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДНОСИН У 
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВАХ ТА 
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кандидат юридичних наук, заступник директора з 
підготовки наукових кадрів Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

(Київ) 
 

У статті розглядається методологія досліджень 
відносин у непідприємницьких товариствах та 
установах. Встановлено, що відносини участі у 
непідприємницьких товариствах та установах слід 
розглядати через застосування природно-правових 
засадах праворозуміння; сприйняття права на 
засадах уявлення про справедливість міри свободи і 
рівності, що відображує потреби суспільного 
розвитку; впровадження засад саморегулювання 
відносин за допомогою соціальних норм. Тому 
механізм правового регулювання цих відносин має 
надавати широкі можливості для здійснення та 
захисту прав та інтересів як членів/учасників, так 
і дестинаторів (третіх осіб) у випадках, 
передбачених законом. Вирішенню підлягаю 
наступні теоретико-правові проблеми: проблема 
форми та сутності відносин; проблема належного 
правового регулювання відносин; проблема 
механізму правового регулювання; проблема 
правореалізації та правозастосування; проблема 
поєднання теорії та практики. 
 

Ключові слова: методологія, непідприємницькі товариства, установи, 
непідприємницькі відносини. 

Вже краще зовсім не думати про 
відшукування яких би то не було істин, 

ніж робити це без будь-якого методу. 
Рене Декарт 

ВСТУП 
Основною метою будь-якого наукового дослідження є встановлення 

істинного знання на основі таких критеріїв як об’єктивність, доказовість, 
обґрунтованість і достовірність. Її досягнення неможливе без належного 
методологічного підґрунтя – відповідної стратегії дослідження, що у свою 
чергу надає можливість обрання вірного тактичного плану вирішення 
конкретної проблеми [1]. 

Процес наукового дослідження передбачає пошук проблем, 
встановлення їх передумов, висвітлення фактичних обставин, аналіз 
підходів та аргументування запропонованих варіантів їх вирішення, що 
мають ґрунтуватися на відповідній теоретичній основі із застосуванням 
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належного інструментарію. При цьому, основою дослідження є визначення 
його об’єкта, стану його проблемності, логічно вивірене дослідження 
проблематики, обґрунтованість та доведеність результатів дослідження, а 
також можливість їх застосування на практиці [2]. 

На сьогодні методологія розглядається дослідниками переважно через 
сукупність відповідних методів наукового пізнання. Однак, такий підхід, як 
справедливо зауважує М. В. Костицький, є спрощенням цього поняття та 
зведення його фактично до методики; натомість методологія є певним 
світоглядом, що ґрунтується на науковій теорії чи концепції, крізь призму 
якого пізнається буття світу, природні та суспільні явища [3]. 

Крім того, методологія розглядається в онтологічному вимірі, як система 
філософських засад пізнавальної діяльності та відповідних загальнонаукових, 
міжгалузевих та галузевих наукових принципів, методів, категорій і 
теоретичних положень, що забезпечують отримання та систематизацію нових 
знань про об’єктивну реальність; а також у гносеологічному вимірі, як вчення 
про суттєві властивості й закономірності виникнення, функціонування та 
розвитку множини методологічних систем [4]. Методологічна система права у 
свою чергу має на сьогодні враховувати такі особливості як: подолання межі 
між правом як наукою та практичною сферою; сучасності правових теорій та 
практикою; спрямованість методології на правозастосування з одночасним її 
розумінням як концепції правопізнання [5]. 

Таким чином, методологію приватноправових досліджень не слід 
обмежувати виключно методами наукового пізнання, адже останні є лише 
науковим інструментарієм, що може бути застосований виключно в системі 
світоглядних теоретичних координат досліджуваного явища. 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Формальними координатами цивільно-правового дослідження є 

відповідна формула спеціальності 12.00.03, яка охоплює юридичні науки, 
які досліджують цивільне, сімейне, міжнародне приватне право, що 
регулюють особисті немайнові та майнові відносини, засновані на 
юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх 
учасників, процесуальні форми захисту цивільних прав. Таким чином, 
виникає запитання щодо наявності цивілістичних ознак відносин у 
непідприємницьких товариствах та установах. 

О. Р. Шишка визначає наступні ознаки відносин, які є цивільними: 
1) які засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, 

майновій самостійності їх учасників (ч. 1 ст. 1 ЦК України); 
2) які є особистими немайновими та майновими (ч. 1 ст. 1 ЦК України); 
3) відносини, учасниками яких є особи (фізичні та юридичні) та/або 

суб’єкти публічного права (держава Україна, Автономна Республіка Крим, 
територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права) 
– ст. 2 ЦК України; 

4) цивільними є лише ті відносини, які виникли з підстав, 
встановлених ст. 11 ЦК України; 

5) цивільними є лише ті відносини, які виникають з приводу 
матеріальних та нематеріальних благ, визначених ст. 177 ЦК України [6]. 

Зміст відносин у непідприємницьких товариствах у загальних рисах 
характеризується як права та обов’язки, що виникають в учасників/членів 
щодо управління товариством, задоволення їх особистих немайнових чи 
майнових прав та інтересів; а відносин в установах – як права та обов’язки 
щодо управління установою та реалізації її мети, визначеної засновником. 
Зважаючи на розуміння непідприємницького товариства та установи (ст. 83, 
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85 ЦК України), відносини у непідприємницьких товариствах та установах є 
цивільними, оскільки засновані на юридичній рівності їх засновників 
(членів/учасників), мають ознаки особистих немайнових та майнових, 
суб’єктом цих відносин можуть бути фізичні та юридичні особи, виникають 
із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, з приводу 
матеріальних та нематеріальних благ, що є об’єктами цивільних прав. 

Разом з тим, проблемою є з’ясування особливостей цих відносин, адже 
загальні риси не завжди надають можливість віднести їх виключно до 
майнових чи немайнових. Крім того, предмет цивільного права є значно 
ширшим, ніж визначено колом відносин, що регулюються цивільним 
законодавством. Тому, логіка дослідження має ґрунтуватися в першу чергу 
на цивільних відносинах, які виникають в межах юридичної особи в системі 
родового поняття відносин участі та видових понять членства (для 
непідприємницьких товариств) та відносин управління (щодо установ), а 
також їх спільності та відмінності із корпоративними відносинами. 

Сприйняття непідприємницьких організацій виключно як суб’єктів 
правових відносин не дозволяє вирішити проблем, що виникають у разі 
використання цього інституту як інструмента участі в окремих відносинах 
(наприклад, фінансування будівництва, інвестування бізнесу, управління 
майном, волонтерство тощо). Внаслідок цього, погляд на юридичну особу 
слід переводити з площини суб’єкта у площину змісту цивільних відносин. 
Отже, якщо відносини в підприємницьких товариствах досліджуються в 
межах корпоративного права, то відносини у непідприємницьких 
товариствах і установах залишаються недослідженими. 

Таким чином, проблематикою досліджень відносин у 
непідприємницьких товариствах та установах є: 

1) визначення системи відносин, що складає субінститут 
непідприємницьких юридичних осіб, структурні елементи якої 
відображають відносини в окремих видах непідприємницьких товариств та 
установ (проблема форми та сутності відносин); 

2) еволюція відносин у непідприємницьких товариствах та установах, 
що дозволяє визначити таксономію непідприємницьких юридичних осіб та 
визначити перспективи їх розвитку (проблема належного правового 
регулювання відносин); 

3) міжгалузевий характер окремих відносин, а також застосування 
інших соціальних регуляторів (проблема механізму правового регулювання); 

4) особливості здійснення та захисту цивільних прав та виконання 
обов’язків учасниками відносин у непідприємницьких товариствах та 
установах (проблема правореалізації та правозастосування); 

5) удосконалення правового регулювання відносин у непідприємницьких 
товариствах та установах (проблема поєднання теорії та практики). 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН У 
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВАХ ТА УСТАНОВАХ 

Цивільно-правових погляд на непідприємницькі товариства та 
установи спричиняє в першу чергу застосування теоретико-методологічних 
положень вчення про юридичну особу. Законодавча конструкція, 
передбачена ст. 80 ЦК України, реалізовує теорію організації, 
запропоновану О. А. Пушкіним, відповідно до якої будь-яка юридична особа 
має форму організації, що передбачає: 1) відповідним чином сформовану 
структуру, що може об’єднувати осіб та/або капітали з метою вступу до 
цивільного обороту; 2) структура такого утворення має внутрішню 
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організацію, що дозволяє волю засновників трансформувати у волю 
юридичної особи як єдиного цілого [7]. 

При цьому, юридична особа є реальним суб’єктом, що бере участь у 
цивільних відносинах. Тому дослідженню підлягають такі дискусійні 
погляди, на яких акцентує В. І. Борисова, як відносини між юридичною 
особою та її органами, межі реалізації інтересів засновників 
(учасників/членів), складність відносин залежності юридичних осіб 
(зокрема, економічної чи фінансової), універсальність форм юридичних 
осіб, а також особливості їх функцій [8]. 

У зв’язку з такими теоретичними підходами неможливо розглянути 
юридичні особи без напрацювань теорії організацій. Вона охоплює 
напрацювання соціології, психології, економіки, управління і, як результат, 
розглядає організацію як об’єкт дослідження, що має впорядковану 
внутрішню структуру комплексу взаємопов’язаних елементів, що 
характеризується цілеспрямованим функціонуванням та розвитком [9]. 

Іншим не менш вагомим аспектом теоретичних шляхів вирішення 
описаних проблем є розуміння непідприємницьких товариств та установ як 
елементів громадянського суспільства. Отже, підґрунтям для дослідження мають 
бути загальні основи (принципів) його функціонування, до яких Н. С. Кузнєцова 
відносить: економічну свободу, поліформію власності, ринковий характер 
розвитку економіки; безумовне визнання і захист природних прав людини і 
громадянина; легітимність і демократичний характер влади; рівність усіх перед 
законом і правосуддям, надійну юридичну захищеність особистості; правову 
державу, побудовану на принципі розподілу влади та взаємодії її окремих гілок; 
політичний і ідеологічний плюралізм, наявність легальної опозиції; свободу слова, 
думки, незалежність засобів масової інформації, невтручання держави у 
приватне життя громадян, їхні взаємні права, обов’язки та відповідальність; 
класовий мир, партнерство і національну згода; ефективну соціальну політику, 
яка забезпечує належний рівень життя людей [10]. 

Окрім принципів цивільного права в основу відносин у непідприємницьких 
товариствах та установах мають бути покладені норми громадянського 
суспільства, які досить часто не мають правової природи. Як приклад, можна 
навести визнання (легітимації) особами релігійних чи політичних настанов. Тому, 
неабиякий вплив матиме і відповідне розуміння суспільства. 

Подібне уявлення про регулювання суспільних відносин може бути лише 
в межах концепції верховенства права, яка Конституційним Судом України 
відповідно до частини першої статті 8 Конституції України розуміється як 
«панування права в суспільстві та вимагає від держави його втілення у 
правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм 
змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, 
свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не 
обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші 
соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які 
легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним 
рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає 
ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення 
в Конституції України» [11]. 

Право на свободу об’єднання (ст. 314 ЦК України) підлягає розширеному 
розумінню, виходячи за межі виключно об’єднань у політичні партії та 
громадські організації. Основою наукового розвитку цього права мають 
слугувати юснатуралістичні принципи, які спричинені соціорегулятивними 
закономірностями та природно-правовими концепціями [12]. 
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Іншим аспектом вироблення теорії відносин у непідприємницьких 
товариствах та установах є економічні фактори. Так, на підставі комплексного 
теоретико-правового аналізу генезис та сучасного стану інституту 
непідприємницької юридичної особи, О. І. Зозуляк виокремлює ряд соціально-
економічних чинників, що вплинули на зародження, становлення та розвиток 
інститутів громадянського суспільства, що отримали відображення в існуючих 
теоріях непідприємницьких юридичних осіб, зокрема: теорії «суспільних благ», 
теорії «недосконалості ринку»; теорії «субсидій» теорії «споживчого контролю»; 
теорії «соціального походження» [13]. Однак, йдеться не про теорії 
непідприємницьких юридичних осіб, а про передумови та підстави 
виникнення так званого «третього сектору». На жаль, із першоджерела 
неможливо встановити теоретичну основу висновку Ю. Г. Лєскової, на яку 
посилається названа дослідниця [14]. 

Дійсно, економічні процеси впливають правові відносини, зокрема 
щодо регулювання їх форми та змісту. Так, Хейко Керкмейстер (Heico 
Kerkmeester) звертає увагу, що право та економіка тісно пов’язані з 
економічним аналізом права та неоінституційною економікою, зокрема, як 
довів Рональд Коуз (Ronald Coase [15]), хоча закон і економіка демонструють, 
наскільки економіка є важливою для вивчення закону, у той же час 
неоінституційна економіка зосереджується на важливості інституцій – таких 
як фірма, ринок, і звичайно закон – це важливо для розуміння економічної 
системи. Тому він прогнозує, що коли юристи ознайомляться з основними 
концепціями економіки, їх чудове розуміння об’єкта дослідження дозволить 
їм перевершити економістів, що працюють у тій же галузі [16]. 

Таким чином, зміст економічних відносин має набути відповідної 
юридичної форми, зокрема, окреслившись у відповідний правовий інститут. 
Основним же завданням є надання їм відповідного юридичного змісту на основі 
вже сформованих моделей. Першоосновою непідприємницьких юридичних осіб 
є реалізація права осіб на свободу об’єднання (для товариств) та виокремлення 
майнової основи – розпорядження власністю (для установ). Тому їх участь у 
економічних відносинах навряд чи змінить їх правову природу, зокрема зміст 
організаційних та майнових відносин. 

З огляду на це, слушною є позиція, що при дослідженнях у сфері права 
необхідно розрізняти базові концепти (право, справедливість, приватне 
право, суб’єкт права, власність, договір тощо) і «правові концепти» (закон, 
правовий інститут, правова норма, судовий захист, позов, представництво 
тощо) [17]. Також звертаємо увагу, що на відміну від єдиної основи 
методології радянської науки – метод діалектичного матеріалізму – цивілісти 
можуть звертатися до світоглядів матеріалізму, ідеалізму та інтуїтивізму [18]. 

На жаль, у вітчизняній науці ще спостерігаються елементи 
формалізованості досліджень в частині відповідності науковим програмам, 
планам, темам, на підставі чого окремі науковці звертаються до програмних 
документів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів, 
що не завжди відповідає методологічній основі дослідження. Так, зважаючи 
на Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016 – 2020 роки затверджену Указом Президента України від 26 
лютого 2016 року № 68/2016 може скластися уявлення, що тематика 
досліджень інститутів громадянського суспільства втратись свою актуальність. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Р. Б. Шишка визначає такі основні проблеми обрання методів 

наукового пізнання за спеціальністю 12.00.03: 1) зловживання обраними 
методами, частина яких не може в принципі забезпечити вирішення 
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обраного завдання; 2) ігнорування новітніх методів дослідження; 
3) відсутність зв’язку між методами та завданнями; 4) підміна завдань 
досліджень методами [19]. 

Конкретні наукові методи визначаються методологією правової науки, 
що має наступні складові: загальний (філософський) підхід, загальнонаукові 
методи, спеціальні методи, власні правові методи.  

Загальні (філософські) підходи складають найбільш загальні принципи 
і методи наукового пізнання, що виконують регулятивну функцію не тільки 
відносно власне наукового пізнання, а й стосовно самої філософії. Ознаками 
загального методу – діалектики – є адекватність відображенням 
матеріальної дійсності; відображає розвиток усіх галузей природи, 
суспільного життя та мислення [20]. Однак, поруч із цим методом у 
юридичній літературі пропонується застосовувати й метафізику. Так, 
І. А. Безклубий звертає увагу на необхідність сприйняття метафізики з 
огляду на зовнішні фактори, що впливають на юридичну науку [21].  

Отже, вплив на відносини у непідприємницьких товариствах та 
установах можна розглядати як на основі внутрішнього саморуху 
(наприклад, трансформація відносин спільної власності у об’єднання 
співвласників як юридичної особи), так і внаслідок зовнішнього впливу 
(наприклад, надання кооперативам як ознак підприємницького, так і 
непідприємницького товариства, відповідно до державної політики). 

Також, підлягає застосуванню матеріалістичний підхід в частині 
встановлення взаємозв’язку правового регулювання цивільно-правового 
статусу непідприємницьких товариств і установ з існуючими 
економічними, соціальними та іншими суспільними чинниками (йдеться 
про спеціальні правові статуси: фінансова установа, саморегулівна 
організація тощо). 

Застосування діалектичної методології дозволить визначити такі її 
категорій як явище та сутність, форма та зміст, структура та елементи, 
системність та комплексність. Окремо слід звернути увагу на форму 
відносин, адже організаційно-правова форма є наріжним каменем 
інституту юридичної особи. Зокрема, форма є способом існування змісту, 
його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз, тому таке явище 
як «договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному 
праві України» не має передбачати створення юридичної особи. 

У свою чергу, Ю. М. Юркевич, обираючи методологію досліджень 
зауважує: «Дослідження договірних форм об’єднань фізичних та юридичних 
осіб у цивільному праві України спрямоване на з’ясування місця договору в 
регулюванні об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві 
України, дослідження договору як підстави створення об’єднань фізичних та 
юридичних осіб, здійснення характеристики договорів про спільну діяльність 
як форм об’єднань осіб у цивільному праві, вивчення договірних форм 
об’єднань фізичних осіб з підприємницькою метою та договірних форм 
об’єднань юридичних осіб, а також на аналіз підстав та порядку припинення 
договірних форм об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві 
України», що на нашу думку є методологічною помилкою, адже зміст 
відносин може бути схожий, але зовнішнє вираження – різне [22]. При цьому 
автор аналізує як договори про спільну діяльність, так і засновницькі 
договори, які у свою чергу породжують різні організаційні форми відносин. 

Також використовуватимуться загальнонаукові методи. Окремо 
зупинимося на емпіричному дослідженні відносин у непідприємницьких 
товариствах, що передбачає обрання об’єктів дослідження, які не 
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врегульовані нормативно-правовими актами, їх опис та аналіз, що 
дозволить дійти обґрунтованих висновків. Так, зміст відносин участі у 
досліджуваних юридичних особах законодавчо не регламентовано, тому 
джерелами пізнання слугуватимуть так звані корпоративні акти. 

Застосуванням індукції можливе при дослідженні організаційно-
правової форми установи, адже інших її видів, на відміну від видів 
товариств, не передбачено. У свою чергу, дедукція дозволить на основі 
загального розуміння відносин у товаристві здійснити висновки щодо 
окремих його видів, правовий статус яких не деталізовано. 

Як результат, за допомогою абстрагування та моделювання є 
можливість поширити спільні ознаки предметів на всі предмети множини 
(наприклад, непоіменовані саморегулівні організації) та змоделювати 
відповідне належне правове регулювання. 

Крім того, доцільним використання синергетичного підходу, що 
дозволяє аналізувати інститут як цілісну систему, спрогнозувати її розвиток 
як системи та можливість самоорганізації у межах, встановлених 
законодавством. Так, за відсутності правового регулювання 
учасники/члени непідприємницьких товариств здатні самостійно 
створювати, відтворювати або вдосконалювати організацію юридичної 
особи. Наприклад, лікарняні каси організовують відносини участі як у 
формі громадської організації, так і у формі благодійного фонду; або 
створення благодійного фонду навчального закладу без використання 
моделі освітнього ендавменту. 

Власноправові методи дослідження, такі як формально-юридичний 
(юридико-технічний, догматичний) та порівняльні методи ефективні на 
стадіях дослідження механізму правового регулювання, норм 
законодавства, юридичної практики про непідприємницькі товариства та 
установи. Зокрема, на основі узагальнень та виявлення ознак доцільно 
формулювати нові або удосконалювати існуючі поняття інституту 
юридичної особи, порівняльний метод знаходить своє широке застосування 
внаслідок компаративістського характеру дослідженнях в межах правових 
систем України та acquis ЄС. 

ВИСНОВКИ 
Відносини участі у непідприємницьких товариствах та установах 

розглядаються через застосування природно-правових засадах 
праворозуміння; сприйняття права на засадах уявлення про 
справедливість міри свободи і рівності, що відображує потреби 
суспільного розвитку; впровадження засад саморегулювання відносин за 
допомогою соціальних норм. Тому механізм правового регулювання цих 
відносин має надавати широкі можливості для здійснення та захисту 
прав та інтересів як членів/учасників, так і дестинаторів (третіх осіб) у 
випадках, передбачених законом. Вирішенню підлягаю наступні 
теоретико-правові проблеми: проблема форми та сутності відносин; 
проблема належного правового регулювання відносин; проблема 
механізму правового регулювання; проблема правореалізації та 
правозастосування; проблема поєднання теорії та практики. 
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The article deals with the methodology of relations research in non-
entrepreneurial societies and foundations. It has been established that relations 
of participation in entrepreneurial societies and foundations should be 
considered through the application of the legal and legal principles of legal 
thinking; perception of the right to an understanding of the fairness of the 
measure of freedom and equality, reflecting the needs of social development; 
implementation of the principles of self-regulation of relations with the help of 
social norms. Therefore, the mechanism of legal regulation of these relations 
should provide wide opportunities for the realization and protection of the rights 
and interests of both members / participants and distributors (third parties) in 
cases stipulated by law. The following theoretical and legal problems are subject 
to the decision: the problem of the form and essence of relations; the problem 
of proper legal regulation of relations; problem of the mechanism of legal 
regulation; the problem of law enforcement and enforcement; the problem of the 
combination of theory and practice. 
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This practical scientific article is devoted to the fact 
in proof (subject of proof) in cases arising from 
copyright relations. The definition of the fact in proof 
in civil cases is among the most controversial issues 
of the Ukrainian theory of civil procedural law.  
The author analyzes the formation and development 
of modern Ukrainian concept of evidence and proof in 
civil litigation in which the fact in proof holds one of 
the key places. The subject of proof on a particular 
civil case is important not only for the theory of civil 
procedure law, but also for litigation because the 
proper establishment of the fact in proof in a 
particular case directly impact on the result of the 
proceedings - the sustaining or dismissal of claims.  

 
Keywords: proof, copyright, civil procedure, facts. 

 
During the last decade the representatives of the science of civil procedural 

law are increasingly turning their attention to the study of procedural features 
of hearing of different categories of civil cases.  

The current laws of Ukraine regulating private-law relations are too 
complex, often inconsistent with each other, contain certain provisions that 
significantly individualized procedural peculiarities of hearing of civil cases in 
definite categories in comparison with the general procedure provided by the 
Civil Procedural Code of Ukraine (hereinafter – CPC of Ukraine).1. In this regard, 
this study helps to ensure practical unity of substantive law and civil procedure, 
to determine the procedural problems of the substantive rules application by a 
court, to suggest ways to improve civil procedural law.  

Apart from the characteristics of review of different categories of cases 
arising from civil, family, labor relations, that partially were studied by the 
scientists of civil procedural law, at the monographic level, peculiarities of 
litigation in cases arising from the copyright actually stayed out of sight of the 
science of civil procedural law.  

Peculiarities of the impact of substantive law on civil procedural law in 
court proceedings of certain categories of cases are mostly embodied in the 
evidential activity of interested persons. 
                                                           

1 The Civil Procedural Code of Ukraine № 1618-IV, 18.03.2004 // Vidomosti Verkhovnoyi 
Rady Ukrayiny, 2004, № 40-41, 42, st.492 
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The evidence is the tool of evidence-based activities of persons involved in 
cases with disputable copyright relations. These evidence-based activities (proof) 
aimed at knowledge of circumstances which determines the presence or absence 
of circumstances that establish the denial and claims of the parties, and other 
circumstances relevant to solving the case (Article 57 of CPC of Ukraine) and are 
the fact in proof (subject of proof). The fact in proof is a legal category, which is 
aimed at learning all the evidence by people involved in the case.1 

In any civil case that is being ruled by the court, it is necessary to define 
the fact in proof. The fact in proof is the circumstances that must be established 
by the court for ruling the legitimate and justified court's decision. According to 
the fact in proof the division of the obligation to proof between the parties takes 
place. Based on the fact how well the subject in proof is defined and how true 
are the established facts of the case, the court may be considered to be correct 
and justified.  

The fact in proof in all civil cases has its own features because in each particular 
case, there are different sources of definition of the fact in proof. Before proceed to 
the review of the subject of litigation on claims arising from the disputable copyright 
relationships, initially the “fact in proof” notion must be defined. 

The questions about the fact in proof in the theory of civil procedural law 
belong to the most controversial.  

Thus, according to M. Treushnikov2 the traditional view is to define the fact 
in proof as a combination of circumstances (legal facts), causes of action and 
denials to it, where there is an indication of the substantive law to be applied. 
This view also had its development in the works of S. Kuryliov3 who believed 
that the subject of proof is the facts relevant to the case. These facts are 
determined on the grounds of the substantive law to be applied.  

It’s necessary to note that M. Treushnikov and S. Kuryliov shared the view that 
the demands and denials of the parties don’t have a crucial importance, and that is 
why they do not form the fact in proof but only allow the court to determine the 
norms that are relevant to the case and the facts to be established by the court4.  

This view in the middle of the XX century got support among Soviet legal 
process specialists. Straightforward it was supported by A. Kleynman, J. Shtutin5.  

In general, maintaining the indicated position, L. Smyshliayev, in turn, pointed 
out that the facts on which the parties refer in justifying their demands and denials 
are the basis of the factual aspect of the case but in the most cases margins of the 
investigations are not limited by them. In his opinion, circumstances that may prove 
the reasonableness or insufficiency of the demands, regardless of whether the party 
referred to these circumstances, are to be studied6.  

In the eye of K. Yudelson, the fact in proof is determined by the data 
constituting the cause of an action that is why for determination of the subject 
of proof it is necessary to establish what facts in particular are to be stated as 
the ground of the action. According to the researcher, the aim is the 

                                                           
1 Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс, К.: Ін Юре, 2005, p. 253. 
2 Треушников М. К. Судебные доказательства, М.: Городец-издат, 2005, p. 15 
3 Курылев С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии, Минск: Изд-во 

БГУ, 1969, pp. 38–39 
4 Треушников М. К. op.cit, p. 17; Курылев С. В. op.cit, p. 39 
5 Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском 

процессе, М., Л.: Изд-во АН СССР, 1950, p. 33; Штутин Я. Л. Предмет доказывания в 
советском гражданском процессе, М.: Госюриздат, 1963, p. 6 

6 Смышляев Л. П. Предмет доказывания и распределение обязанностей по 
доказыванию в советском гражданском процессе, М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961, pp. 6-10 
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establishment of the facts of the grounds (demands or denials)1. Consequently, 
the fact in proof is determined by the causes of action and counter-pleas. At the 
same time, K. Yudelson’s position in determining the composition of the fact in 
proof implicitly is consistent with the above-stated positions because the 
researcher judges from the fact that the cause of the action is determined by 
the relevant norm of the law2.  

It can be noted that legal process specialists of Soviet era in identifying the 
fact in proof were not original, since similar approach to the definition of the 
subject of proof can be found in the civil procedure literature of the 
prerevolutionary times (up to 1917). For example, V. Gordon believed that the 
cause of action and the circumstances in proof coincided. At the same time the 
researcher determined the fact in proof not through the grounds of the action 
but vice versa he proposed to determine the cause of the action through the 
facts pointed by the plaintiff which are be proved that one could apply the norm 
which is relevant to the case according to the court.3 Videlicet V. Gordon 
believed that the court must first determine based on the rules applicable in the 
particular case, what are the facts that must be proved, that these facts exactly 
are the grounds of the action. Apart from the above stated vision, the position 
of K. Yudelson is that he pointed out the discrepancy between the fact in proof 
and the cause of the action because some of the facts constituting the cause of 
the action may not be the fact in proof (generally recognized facts, facts found 
by the other party, presumed and prejudicial facts).4  

In the early 80-ies of XX cen. in the theory of civil procedure the general 
approach was the approach according to which the fact in proof as a source of 
formation has the hypothesis and the disposition of the law norm or number of 
law norms. Hence, the general position of procedural law specialists was that 
the fact in proof is determined by the court on the basis of substantive law 
because the parties in their reference to the facts may be wrong, pointing out 
facts that are legally insignificant5. One should consider that in Soviet times the 
powers of the court were much wider than now. Also, in the literature another 
widespread view can be found. According to it the facts constituting the cause 
of action or cross-opposition were called the subject of proof, while under the 
cause of an action lawyers understood facts determined by the plaintiff or 
defendant on the basis of the relevant norm6.  

At the same time, the points of view that are given in the late 90's were 
criticized by many legal procedure specialists.  

For example, I. Tsvetkov criticizing the first concept of the definition of the 
matter of an action, pointing to the court practice, noted that some judges 
believed it wrong to annul a judgment in cases where the court did not took the 
initiative and suggested that the process did not provide additional documents or 
information relevant to the case. In turn, complement of the subject of proof with 

                                                           
1 Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе, М.: 

Госюриздат, 1951, pp. 148, 149, 179 
2 Рогожин С. П. Процессуальные особенности доказывания по делам, возникающим из 

таможенных отношений, М.: Волтерс Клувер, 2010, p. 48 
3 Гордон В. М. Основание иска в составе изменения исковых требований, Ярославль: 

Тип. Губ. правления, 1902, p. 247 
4 Юдельсон К. С. op.cit, p. 163 
5 Рогожин С. П. op.cit, p. 83 
6 Абова Т.Е., Гуреев П.П., Добровольский А.А., Мельников А.А. и др. Курс советского 
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the facts on which the plaintiff did not cite, contradicted with the procedural law 
norm – the cause of an action could be changed only by the plaintiff.1 It should 
be taking into account that a similar provision is contained in the current CPC of 
Ukraine (part 2 of Article 31 of CPC of Ukraine). At the same time, in order to 
maintain a balance between the initiative of the court and the plaintiff's right 
G. Osokina proposed the concept of “clarifying the cause of action”.2  

However, in the middle of the XX century F. Fatkulin pointed out that any 
circumstances (facts) to be proved in criminal or civil proceedings, is the fact in 
proof in the case, since any fact should be learned and confirmed both by the 
investigation body and the court in a way provided by the law. All that has to be 
proved must be called a subject of proof.3 In turn, I. Reshetnikova said that the 
fact in proof is a set of circumstances of substantive and procedural nature 
which are to be established for the proper judgment of the civil case.4  

Hence,  at the turn of the XXI century, on the one hand, among legal 
procedure specialists placing of the substantive facts to the subject of proof was 
accepted, and, on the other, the content of the fact in proof remained disputable. 
Regarding the composition of the substantive facts that can be considered as 
the subject of proof there are several major approaches. Thus, D. Chechot, in 
cases of action proceedings, considered as those only the facts that substantiate 
the claims and cross-opposition of the parties5. This point of view got its 
development in J. Osipov’s works who believed that the subject of proof was the 
legal facts which constitute the cause of an action; legal facts that constitute a 
counter-case and the grounds and conditions of any dispute or misdemeanor6.  

According to I. Reshetnikova to the subject of litigation also must be refered 
the circumstances of substantive law, relevant to the proper judgment.7  

The abovementioned view received a strong support among modern 
Ukrainian legal procedure specialist such as V. Komarov8, V. Kroytor, A. 
Luspenyk and others.  

The necessity of referring to the subject of proof the facts of the substantive 
nature is confirmed by the judicial practice. For example, a claimant filed a 
lawsuit in court to the “Naddnipryanochka” private enterprise, the “Askaniya 
Nova” Biosphere Reserve named after Friedrich von Falz-Fein of Ukrainian 
Academy of Agrarian Sciences (hereinafter – Askania Nova reserve) for recovery 
of the compensation for moral damages for infringement of his copyright. At the 
court session the counsels of the respondent objecting the charges against them 
also asked the court to apply the limitation period. The court found that in the 
printed edition – “The Collection of Animals of the ‘Askaniya Nova’ Zoo – a 
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national domain of Ukraine” – the photos were published, the author of which 
was the plaintiff, and this was not disputed by the parties and was seen from 
the text of the mentioned books, copies of which were available in the case file. 
The designated photos were the result of the creative activity of the author. At 
the same time the parties did not dispute the absence of copyright agreement 
concluded in writing, in accordance with the Law of Ukraine “On Copyright and 
Related Rights”1. Using of the works via their publication in the edition took 
place without the consent of the author of the works that is why it was a 
violation of copyright law, this, according to § a of the Article 50 of the Law of 
Ukraine “On Copyright and Related Rights”, gave grounds for a recognition of 
the copyright infringement.  

However, the court found that the publication of the author’s works was in 
2006, the plaintiff in the lawsuit stated that he had been practicing the 
professional photography since 1998, throughout the period of professional 
activity repeatedly collaborated with the Askania Nova reserve. The director of 
the Askania Nova reserve said that the mentioned brochure came for sale in 
2006 and was realized by the price of the prime cost in the kiosk of the Askania 
Nova reserve. Moreover he stated that he personally handed a copy of the 
brochure to the claimant within the specified time period. Questioned at the 
court session, the witness pointed that the plaintiff himself in 2009 told her 
about the awareness of the publication of the mentioned book.  

According to Article 256 of Civil Code of Ukraine (hereinafter – CC of 
Ukraine)2 limitation of an action is a term within which a person may go to the 
court to demand the protection of their civil rights or interests.  

The Article 257 of CC of Ukraine stipulates that the general limitation of 
an action shall be set at three years.  

According to Article 261 of CC of Ukraine the limitation of an action starts 
from the date on which the person became aware or should have known about 
the violation of their rights or about the person who violated them.  

According to the Article 267 of CC of Ukraine the expiration of the 
limitation of an action, the use of which is claimed by the party in litigation is 
the ground for the denial of the claim.  

Thus, taking into account that since the plaintiff awareness about the 
violation of his rights and filing a claim the three-year limitation period had 
passed, and the defendants entered a motion to impose the consequences of the 
expiry of the limitation of an action, the court dismisses the claim.3  

As it can be seen from the given example of litigation, in the court hearing 
were established the facts of substantive legal nature – the illegal use of the 
copyright object and the gap of limitation period. Herewith the latter influenced 
over the ultimate judgment of the court – dismissal of the claim. 

Recently one concept has received its development among legal procedure 
specialist, according to which the amount of facts that need to be proved are 
recognized much wider than the subject of proof, because the parties prove also 
the facts with procedural and legal value – evidential facts and other facts on 
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which the resolution of procedural and legal issues depends.1 In his 
monographic work the scientist G. Zhilin concludes that the general rules of 
proving may also be used in determining of the procedural facts. At the same 
time, the researcher notes that there are certain situations in hearing the case 
when the obviousness and unambiguousness of the facts do not need the 
developed procedure of proof to confirm the presence or absence of 
circumstances that are relevant to the proper case resolution.2 Modern 
Ukrainian legal procedure specialists supported this concept, for example, 
Y. Sadykova proposed to include to the subject of proof not only the substantive 
law facts that are relevant to the proper resolution of the case but the facts of 
procedural legal nature as well3. It should be noted that this idea was not 
supported by all legal procedure specialists. Thus, according to V. Komarov the 
facts of procedural and legal significance are covered with the borders of proving 
of evidence or with the margins of the scope of judicial investigation. As a result, 
the amount of court investigation is much broader, than the subject of proof, 
and embodies the circumstances in proof, the facts that include the type of 
protection required, proving facts and means of proof4.  

The problem of the incorporation or non-incorporation of the facts of 
procedural legal significance to the subject of proof clarified the legislator who 
gave statutory definition of proof. Hence, according to part 1 of Article 179 of 
CPC of Ukraine the facts that justify filed demands or objections or have other 
value for the solution of the case (causes of skipping the term of claim duration, 
etc.) and are subject to defining when enacting a court decision are the subjects 
of proof at a judicial consideration. So, based on the legal definition of the 
subjects of proof and the use of the legislator phrase “the facts that... have other 
value for the solution of the case”, it includes not only the facts of substantive 
legal character, but procedural and legal as well which are important for the 
proper solution of civil case.  

For example, the defendant pleading the claim, citing the existence of 
barriers to the commencement of the proceedings, qualifies as the subject of 
proof the circumstances that are procedural in nature and entail legal 
procedural consequences. In this regard, I. Reshetnikova points out that if there 
are facts of the procedural nature, which indicate the absence of the plaintiff's 
right to sue or the reason to discontinue the proceedings, to leave a claim 
undecided, their ignoring entail the illegality of the decision. Consequently a 
proof goal would not be reached because the court did not establish the facts 
relevant to the case5.  

That is to say, in the theory of civil procedural law to the facts of procedural 
legal nature it is decided to attribute the facts to be proved, because of the 
necessity of carrying out the procedural actions that affect the movement of the 
case in court (the facts of the right to sue, the security for the entered claim, the 
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termination of proceedings, etc.)1. These facts, according to the theory of civil 
procedural law, constitute “the local subject of proof”2.  

For example, the plaintiff applied for securing a claim to the “Center of the 
Educational Literature” Publishing LLC about the termination of actions that 
violate copyrights, and payment of monetary compensation. The court reviewed the 
circumstances of the case, found that there are circumstances testifying that 
failure to take action may hinder or make impossible the execution of court 
decision (Article 151 of CPC of Ukraine), in the case of the claim approval. At the 
same time, the court granted the application partially – within the frames of the 
amount of compensation and court fees. Failed to meet the requirements of the 
statement of claim securing in the part of the arrest of the funds and other accounts 
of the defendant because this was not specified by the applicant, the court denied 
the opportunity to seize money without identifying accounts where they were3.  

The quite different result occurred in the application on the claim securing 
that was submitted by the author of the disputed work to the “Industrial Group 
and Co” private enterprise and the co-defendant. Considering the application 
for the securing a claim by providing the arrest of the property of the defendants, 
the court found that the plaintiff did not specify what kind of property should 
be seized, at the same time with a statement on evidence securing, provided by 
Articles 133-134 of CPC of Ukraine, for requesting the information about the 
presence of the defendants’ property, the plaintiff did not apply to the court.  

Also, the plaintiff filed claims for damages, i.e. of material nature, so the 
requirement for the security for the claim via preventing the copyright 
infringement, which was not in dispute, was inappropriate according to the court.  

Under the part 3 of Article 152 of CPC of Ukraine, the types of claim 
securing should be corresponding to the alleged plaintiff demands. The court 
found no such correspondence.  

All this gave the reason to the court to consider the statement on the claim 
as that that does not meet the requirements of Article 151 of CPC of Ukraine 
and provides grounds for its returning to the applicant to correct the deficiencies 
of this statement4.  

The above given examples of judicial practice confirm the correctness of the 
position of O. Baulin who considers that for the decision on the composition of the 
subject of proof, the limits of proof and division of the duty of proof, the source 
reflecting legal fact (area of substantive or procedural law) is not essential, but the 
fact what significance (substantive or procedural law sphere) it has5.  

Exploring the various doctrinal approaches to defining the subject of proof 
particular attention should be paid to the view of M. Vikut and I. Zaytsev. 
According to the mentioned legal procedure specialists, in the content of the 
subject of proof the facts necessary for the prevention of crime should be 
restored separately. Based on these facts the court may have the separate 
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rulings1. This proposal did not receive its development among the legal 
procedure specialists. At the same time, according to §e of Article 50 of Law of 
Ukraine “On Copyright and Related Rights” the ground for give judicial 
protection are actions that pose a threat of infringement of copyright and (or) 
related rights. Such actions, based on the rule of law are qualifying as copyright 
infringement. Thus, the basis for the legal copyright protection can be not only 
direct, straight violation of copyright, which was manifested in the illegal use of 
copyrighted works, but also the creation of the conditions for its violation. 
However, on the basis of the judicial practice, usually interested persons take 
legal recourse when there was illegal use of copyrighted works. Although it 
should be noted that in recent years has become widespread to appeal of the 
plaintiffs with the demands of how to stop copyright infringement and prevent 
fraud in the future as well. Usually with such requirements the interested 
persons go to the law in cases where there is an illegal posting of a work on the 
Internet, or selling counterfeited copies of works there. Under this condition, the 
subject of proof will include the facts on what the plaintiff grounds their claim 
for copyright infringement including the facts that prove the defendant’s actions 
that threaten copyright infringement in the future. On the grounds of these 
facts, the court may judge a decision, for example about the security of evidence.  

It must be noted that not in every substantive law relationship is permitted 
to go to court with a claim for such prevention of violation of rights. It follows 
that the facts necessary to the court for the prevention of violations as a subject 
of proof cannot be isolated as its part.  

Certainly, the normative definition of the fact in proof cannot be called 
perfect, but it encouraged a new stage of development of the theory of national 
civil procedural law. At the same time, the modern Ukrainian researchers, 
guided by the normative definition of proof, defining it, draw special attention 
to the persons of formation of the fact in proof. So, T. Ruda directly defines the 
subject of proof as a set of facts justifying claims, made by the plaintiff on the 
matter in dispute or by a third party with the independent requirements; 
justifying the denial of the defendant against the alleged claim demands or the 
demands alleged in a counter-claim; that have another significance for the case 
resolution (e.g., causes of the skipping of the limitation period, the reasons that 
encouraged to the dispute, etc.) and are needed to be established in a 
judgment2. One can agree with a specification on the subjects of formation of 
the fact in proof because according to the part 1 of Article 34 of CPC of Ukraine 
third parties claiming separate requirements on the subject of the dispute are 
equivalent in their procedural rights to the plaintiff.  

However, as F. Fatkulin pointed out in the middle of the XX century, on the 
basis of Article 60 of CPC of Ukraine, under the proof are to be the circumstances 
to which the parties refer as the basis of their claims and objections, that is why a 
point of view according to which the fact in proof includes any conditions that are 
the subject of knowledge in civil proceedings, is inaccurate3.  

In every definite case on copyright relations, the fact in proof is determined 
in accordance with the norms of the substantive law governing the relevant legal 
disputes that indicate the circumstances entailing their appearance, changing 
and termination. Therefore, in considering the cases on the affiliation of 

                                                           
1 Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс, Саратов: СГАП, 1998, p. 141 
2 Руда Т. В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-

правовий аналіз, автореферат дисертації, Київ., 2012, р. 9 
3 Фаткуллин Ф. Н. op.cit., pp. 65 



- 59 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2017 

Civil Procedure / Цивільний процес 

authorship under the proof comes the circumstance that the disputed work is 
subject to copyright, i.e. that the Article 8 of the Law of Ukraine “On Copyright 
and Related Rights” is extended to it. After that, it may be necessary to establish 
its creator, i.e. to determine the authorship.  

The fact in proof in copyright cases may be the judicial fact of existence of 
a contract about the use of the work between the parties, and also the fact of its 
use (in accordance with the terms of the contract or against them or without the 
contract at all), the circumstances of compliance of the certain terms of the 
contract (terms, the content of the work, understanding of the content, etc.), 
writing of the work in accordance with the plan of the scientific institution, the 
absence of obstacles to the republication of the work and other circumstances 
that confirm the demand.  

The different approaches to the characterization of the fact in proof 
encouraged the appearance of the concept of definition of the fact in proof in 
broad and narrow senses, which is supported by modern national legal 
procedure specialists1. However, it is impossible to agree with this approach 
because the researchers identifying the subject of proof in civil cases differently 
treated the composition of facts that are the part of the subject of proof. 
Therefore one can not speak about the wide or narrow understanding of the 
subject of proof, and only the different views of researchers regarding the 
composition of the facts that they include into the subject of proof can be stated.  

Guided by the dialectical method of cognition – from general to specific and 
vice versa – it is seemed to be more appropriate to range the facts that are the 
circumstances in proof into those having the substantive legal and those having 
procedural legal nature. To the facts that are of substantive legal nature may be 
included the demands and denials of the parties and third parties claiming 
separate requirements for the matter in dispute, and other evidentiary facts that 
are provided by the substantive legislation and relevant to solution of the case. 
To the facts that are of procedural legal nature may be included the facts that 
influence the development of specific proceedings in court.  

The fact in proof in cases arising from copyright relations has multiple 
sources of formation:  

- The cause of action and objections to it;  
- The hypothesis and the disposition of the norms of the substantive law 

to be applied.  
Thus, the subject of proof in cases arising out of copyright relations is a 

legal set of circumstances (facts) that are relevant to the solution of the case and 
to be established during the court consideration of a particular civil case.  

In the theory of the civil procedural law it is accepted to classify the evidentiary 
facts into positive and negative, depending on their relationship to the reality2.  

According to I. Zaitsev and M. Fokina positive facts show the existence of 
any factual circumstances, the presence of something, someone’s 
implementation of certain actions, such as the contract conclusion, harm-doing, 
violation of law, etc. Such circumstances form the basis of the fact in proof and 
the most civil cases are exhausted by them. In turn, the negative facts will be 
the lack of anything, failure of fulfillment of any action, failure to comply with 
certain obligations, e.g. untimely execution of the contract conditions, the 
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absence of circumstances precluding the liability of a person, etc.1 However, the 
researchers acknowledge that this classification is relative (non-existent facts 
may not be included into the subject of proof), since they reflect the division of 
the responsibility of proving2. Procedural law sets no difference between the 
positive and negative facts as well as both can be proven if they are identified 
and unambiguous3. The negative facts are attributed to the duty of their denial, 
and therefore are being proved with a help the establishment of the positive facts 
associated with them4. In many cases, their presence in the subject of proof is 
the result of evidence presumptions displaying the shift of the duty of proof of 
the party to the duty of refutation of the other party5.  

The relations of positive and negative facts with the realization of the 
competition principle by the parties, and also between the definition and 
allocation of responsibilities for proof were pointed by prerevolutionary legal 
procedure specialist P. Tsytovych. The scientists also believed that negative 
facts were positive for the defendant because on the plaintiff's claim 
they gave the facts that refute them and in turn the defendant was forced 
to give other facts that would refute the objection of the defendant, while these 
facts the plaintiff must prove with a positive attributes of their composition6. 

Notably that the view of the prerevolutionary legal procedure specialist is 
confirmed by modern jurisprudence. For example, the three plaintiffs sued a 
claim to the “Oranta” LLC for damages caused by the infringement of copyright. 
Substantiating their claims, the plaintiffs stated that via bookstores and 
Internet in Ukraine was carried out the realization of the edition which contains 
286 works of a famous Ukrainian master lady of naive painting, and the 
publisher and manufacturer of the layout original was the defendant. The 
plaintiffs also indicated that they were the only painter’s heirs and they didn’t 
give the permission to use the works in the art album. Thus, the plaintiffs 
believed that there was the misuse of works resulted in numerous violations of 
their property rights: 1) the right to reproduce works; 2) the inclusion of these 
works as components to the album; 3) the right to charge for use.  

In turn, the defendant objecting the charges against him pointed that the 
direct relation to the album realization had the director of the All-Ukrainian 
Charitable Foundation named after the painter who was the author of the idea 
of the album publication, the complier and the author of the articles, and the 
president of the Foundation, who was the author of articles as well. In the 
process of making the layout of the album, the president got from the still living 
painter the reproductions of paintings, and also it was given the commission to 
sell paintings that she painted, with all rights to them.  

The defendant’s counsel raised the question concerning the plaintiffs’ 
origin. As a result in the hearing the court found that the heirs of the painter 
were her son and daughter-in-law (one of the plaintiffs). Herewith, two of the 
plaintiffs (daughter’s-in-law children) in accordance with the donation 
agreement passed by 1/3 each of the rightful property of copyright for works of 
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the national painter of Ukraine, which at the time of signing of the contract 
belonged to the donor on private economic rights. However, the court with 
sensitivity to the arguments of the defendant, acknowledged such agreement as 
voidable because it contradicted with the letter and meaning of the law, which 
provides a certain procedure for acquisition of property copyrights. Therefore, 
the court found the two plaintiffs improper.  

The court also verified the defendant's argument on the fact that it provided 
only printing services and had no concern to the violation of economic 
copyrights. Based on the initial data of the collection of reproductions of 
paintings of the famous master from private collections, the layout and printing 
of this publication was realized by “Oranta” LLC, i.e. the defendant. The 
defendant “Oranta” LLC in accordance with its Statute carried out, inter alia, 
the editorial and publishing activities and provided printing services. According 
to the agreement signed between the customer – “TAS INVESTBANK” JSC and 
the contractor – “Oranta” LLC, the customer ordered and the contractor pledged 
to carry out a printing operation for the manufacture of the copies of the art 
album of the famous painter. Under the agreement conditions the customer 
agreed with the contractor the required material videlicet the image captures 
and approved the texts.  

The plaintiff’s counsel drew the court's attention to the fact that the 
arguments of the defendant's representative regarding the transfer per 
procurationem of powers  by the author of art works to the president of the 
Foundation who was defined as the compiler of the album, not only did not 
correspond to the actual content of the proxy, but could not be a ground for 
dismissal of the defendant from liability considering the fact that that did not 
certify the fact of the justifiable use of works without the consent of the copyright 
holder. In accordance with the proxy presented to the court, the painter 
entrusted to sell paintings drawn by her with all the rights to them. On this 
issue the court supported the views of the counselor of the plaintiff, that this 
procuration should not be considered as the transfer agreement of economic 
copyrights to the pictures or of the use of the pictures in any manner.  

So the court perceiving the arguments of the parties concluded that the 
defendant had infringed the copyright property of the plaintiff, who was the 
holder of economic copyright by issuing the reproductions of the works without 
permission of the copyright holder, and therefore the plaintiff filed a claim for 
protection of rights by choosing a way to recover it in the form of recovery from 
the defendant the amount of compensation for infringement of economic 
copyrights to the controversial works.  

At the same time, the court deciding the issue of compensation for 
infringement of copyright took the arguments of the defendant. The court took 
into account that the controversial art album was released with the noble 
intentions – to promote the cultural heritage, to which the figure of the painter 
belonged, and without the occurrence of any negative consequences for the 
plaintiff. The circulation of the edition was only 1000 copies that were fully 
delivered to the customer, and the defendant didn’t receive the income from the 
distribution of the album.  

Under the circumstances pointed by the plaintiff, relating to calculation of 
the size of the compensation, and the motives of grounding of such size, the 
court shared the position of the defendant, who drew the attention to the fact 
that the plaintiff and their counsels didn’t give convincing arguments and not 
provided adequate evidence on which they based applying to court for the 
recovery of the compensation.  
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So based on the very fact of the violation and its level, the method and the 
amount of improper use, i.e. free reproduction of works of the famous painter and 
including them as components to the album that was together grounding on the 
specifics of violations the set of actions on the publishing of the album, which the 
court recognized as one violation, and in a greater degree was lost profit, which the 
plaintiff would had been able to get for the use of the named works, the court 
determined the compensation of 10 minimum wages at the time of decision.  

Thus, the compensation for violation of copyright, the court reduced from 
alleged 88 800 UAH to 9 600 UAH.  

As for compensation for moral damages, in justification of their demands 
the plaintiff’s representatives referred to the fact that the name of the artist in 
the album was indicated incorrectly and that was a fundamental infringement 
of moral right to the name of the person, and moral copyright to the author's 
name of the folk artist. However, the court accepted the argument submitted by 
the defendant – certificate from V. Yatsiy, the scientific secretary of the 
Ukrainian Language Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, – 
two variants of the surnames of painter were the graphic variants of the very 
same surname and from the linguistic point of view they could be considered 
identical. Moreover in the Decision of the Supreme Administrative Court of 
Ukraine of 18.08.2010 it was established that there was an ambiguity in the 
use of the surnames of the painter and the usage in two meanings.  

Under such circumstances, taking into account that the art album was 
issued to commemorate the memory of the outstanding Ukrainian artist on the 
occasion of her 100th anniversary, the indication of one of the variants of the 
painter’s surname was not its disfigurement, identified her as the author of the 
works included in the album and did not refute her authorship.  

In addition, the claimant requested within one month after the decision 
entered into force the publication of the information about violations of 
copyright and judgment on these violations in the mass media. But this motion 
was not satisfied by the court because the plaintiff did not described the reasons 
and justification for the use of such measure and did not specify of what content 
should be information and how it affected the renewal of their rights or that 
there was a threat of infringement, on the assumption that basically it was a 
mean of preventing new wrongdoings1.  

The abovementioned example of judicial practice demonstrates the 
conventionality of the classification of facts that are the subject of proof to the 
positive and negative. Thus, such positive evidence as contracts that the parties 
submitted to the court that would have confirmed the existence of certain 
relations (the relations of a gift, relations regarding the use of pictures) as a 
result of their investigations by the court turned to negative facts – the 
recognition of two plaintiffs inadequate, the lack of trustee’s rights to the use of 
copyrighted works. At the same time, the given example demonstrates the 
connection of positive and negative facts with the realization of the competition 
principle by the parties, as well as the definition and separation of the 
responsibilities of proof.  

Summarizing the research of the subject of proof in cases arising from 
copyright relations the author suggests that the fact in proof under this category 
of civil cases forms the facts that are substantive legal and procedural in nature. 

                                                           
1 Decision of the Solomyansky District Court in Kyiv № 21640/10, 11 April 2011, Case No 

2-71 / 11 available at: http://pravoscope.com/act-rishennya-2-1640-10-kalinichenko-o-b-04-
05-2011-spori-pro-pravo-intelektualno-vlasnosti-spori-pro-av-14872606 
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All these facts that are the subjects of proof depending on the time of their 
incipience belong to the facts-event (occurred in the past) or the facts-state 
(which is lengthy and can be directly perceived by the court). The facts that are 
the subject of proof belong to the legal facts. The court examining all the 
circumstances of the case aims to establish the real existence of facts which are 
the subject of the litigation rather than the assumption of their existence. The 
proper establishment of the fact in proof in a particular case impact directly on 
the result of the proceedings - the sustaining or dismissing the claim.  
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СФЕРА ДОКАЗІВ У СПРАВАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ВІДНОСИН 

АВТОРСЬКОГО ПРАВА, В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕОРІЇ 
ТА ПРАКТИЦІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Штефан О. О., кандидат юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу юрисдикційних 

форм правового захисту суб’єктів приватного права, 
судоустрою та судочинства Науково-дослідного 
інституту приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ) 
 

Ключові слова: доказ, авторське право, цивільний процес, факти. 
 
Ця практична наукова стаття присвячена фактам доказування (предмету 
доказування) у справах, що виникають з авторських прав. Визначення 
факту доказування в цивільних справах є одним з найбільш суперечливих 
питань української теорії цивільного процесуального права. 
Автор аналізує формування та розвиток сучасної української концепції 
доказів та доказів у цивільних справах, в яких один із ключових місць - це 
доказ. Предметом доказування конкретної цивільної справи є важливе 
значення не тільки для теорії цивільного процесуального права, але і для 
судочинства, оскільки належне встановлення факту, який є доказом у 
конкретній справі, безпосередньо впливає на результат судового розгляду - 
задоволення або відмові у вимогах. 
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УДК 347.91/.95 
 

ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В КОНТЕКСТІ 

СУДОВОЇ РЕФОРМИ 
Короленко В. М., 

кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник 

відділу юрисдикційних форм правового захисту 
суб’єктів приватного права, судоустрою та 
судочинства Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 
правових наук України 

(Київ) 
 

У статті розглядаються запропоновані 
Проектом ЦПК України підходи до зловживання 
процесуальними правами. Встановлено, що вони 
не відповідають сутності цього поняття, 
викликають сумніви щодо їх ефективності та 
потребують розробки пропозиції щодо змін вже 
до нової редакції ЦПК України, які забезпечать 
ефективніше та об’єктивніше запобігання 
недобросовісним процесуальним діям учасників 
цивільного судочинства, а також визначать 
процесуальні правові наслідки таких дій чіткіше, 
ніж норми, передбачені у Проекті. 
 

Ключові слова: процесуальні права, зловживання правами, судова 
реформа, цивільний процес, учасники судового процесу. 

 
Стаття 6 Конвенції Ради Європи про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – Конвенція) закріплює право кожного на 
справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру. Національне 
цивільне процесуальне законодавство закріплює низку інститутів, норми 
яких відображають відповідні принципи цивільного судочинства та 
покликані забезпечити це право. Серед них: принцип диспозитивності, 
незалежності суду, автоматичний розподіл справ, розумні строки розгляду 
та вирішення цивільної справи. Проте практика свідчить, що чим ширші 
права учасників цивільного процесу, чим вагоміші гарантії їх здійснення, 
тим ширші можливості та більша імовірність використання цих прав на 
шкоду правам інших осіб зокрема та системі цивільного судочинства 
загалом. 

Таке використання права, яке спрямоване не на реалізацію певного 
інтересу чи забезпечення певного блага управленої особи, а на шкоду 
правам та інтересам інших осіб, зазвичай у юридичній науці називають 
зловживанням правом. Чинний ЦПК України не містить норм, які б 
передбачали визначення зловживання процесуальними правами, 
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процесуальні засоби протидії таким зловживанням та відповідальність за 
них. Єдиним винятком тут є запобігання зловживанню забезпеченням 
позову. В результаті недобросовісні учасники цивільного судочинства 
можуть без негативних для себе наслідків здійснювати юридично значимі 
дії, які спрямовані на нівелювання результатів автоматичного розподілу 
цивільних справ, затягування розгляду справи та відстрочення набрання 
судовим рішенням законної сиди або затягування його виконання шляхом 
подання касаційних скарг з клопотаннями про зупинення виконання 
рішення, яке набуло законної сили. 

У вітчизняній науці цивільного процесуального права проблема 
зловживання цивільними процесуальними правами є певною мірою 
дослідженою. Окремим аспектам зловживання цивільними процесуальними 
правами присвячено дослідження таких вітчизняних науковців, як: 
І. В. Андронов, Н. Ю. Голубєва, Р. Ф. Гонгало, А. І. Дрішлюк, 
О. Р. Ковалишин, В. В. Комаров, О. О. Кот, В. М. Кравчук, Д. Д. Луспеник, 
Я. Я. Мельник, Т. Т. Полянський, В. В. Рєзнікова, С. А. Чванкін. У їхніх 
дослідженнях достатньо глибоко розроблено теорію зловживання правом, в 
т. ч. і процесуальним, сформульовано визначення поняття зловживання 
правом, наведено переліки видів зловживань процесуальними правами, 
способи протидії таким зловживанням в рамках чинного процесуального 
законодавства, пропонуються нові законодавчі підходи до вирішення 
проблем зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві. 

На підґрунті напрацювань представників правової науки за участі 
практиків, в тому числі суддів та адвокатів, у рамках судової реформи 
розроблено проект Цивільного процесуального кодексу1 (далі – Проект). Цей 
Проект покликаний підвищити рівень здійснення завдань цивільного 
судочинства у кожній конкретній цивільній справі, посилити гарантії права 
на справедливий суд загалом та конкретних процесуальних прав учасників 
цивільного судочинства. В результаті підвищуватимуться ризики 
використання цивільних процесуальних прав на шкоду правам та інтересам 
інших учасників цивільних процесуальних правовідносин. Однак і 
запобіжники зловживанню цивільними процесуальними правами набули у 
Проекті значно чіткіших форм та суттєво ширшого змісту. У майбутньому 
цивільному процесуальному законодавстві передбачається закріплення 
переліку видів зловживань цивільними процесуальними правами та міри 
відповідальності за такі дії. 

Метою цього дослідження є з’ясування основних підходів до 
закріплення у новому Цивільному процесуальному кодексі України норм, які 
регулюватимуть правовідносини, пов’язані зі зловживанням цивільними 
процесуальними правами у цивільному судочинстві, в тому числі розуміння 
змісту зловживання цивільними процесуальними правами, визначення 
конкретних видів зловживань та відповідальності за такі зловживання. 

Для з’ясування загального змісту зловживання процесуальним правом 
звернемося до однієї з нещодавно опублікованих наукових праць – 
монографії О. О. Кота «Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: 
проблеми теорії та судової практики». У підрозділі 1.3 «Зловживання 

                                                           
1 Проект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів» від 23.03.2017 р. № 6232. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415 (дата звернення: 
20.09.2017). 
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процесуальними правами» О. О. Кот наводить чотири сутнісні ознаки 
зловживання процесуальними правами. Коротко спробуємо їх викласти так: 

1. Питання про зловживання процесуальними правами повинне 
обговорюватися лише в контексті конкретного процесуального права, яке 
має належати відповідній особі. Отже, пояснює О. О. Кот, відсутність 
наданого процесуальним законом права на вчинення тих чи інших 
процесуальних дій виключає можливість висновку про зловживання 
процесуальним правом. Загалом погоджуючись із такою сутнісною 
ознакою, необхідно ширше її розкрити та зауважити, що відповідно до неї 
не може визнаватися зловживанням процесуальним правом невиконання 
процесуального обов’язку. 

2. Головною ознакою зловживання процесуальним правом є мета його 
здійснення. О. О. Кот називає мету, з якою здійснюється процесуальне 
право, по суті єдиним критерієм для виявлення зловживань. 

3. Мета здійснення процесуального права як такого повинна 
оцінюватися не лише у вузькому розумінні – в контексті мети даного 
конкретного або суб’єктивного процесуального права… Будучи системно 
пов’язаними із захистом спірного матеріального права, усі суб’єктивні 
процесуальні права … об’єднані спільною метою, яка відповідає меті 
правосуддя – справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і 
вирішення справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави. 

4. Сама лише видима необґрунтованість позовних вимог, доводів 
клопотання чи заяви не свідчить про зловживання особою своїми 
процесуальними правами1. 

Можемо помітити, що друга і третя з запропонованих ознак стосуються 
мети здійснення процесуального права, а тому можуть бути об’єднані. 
Четверта ж ознака стосується конкретного виду зловживання 
процесуальним правом – подання необґрунтованого позову, клопотання чи 
заяви, а тому не може бути визнана сутнісною ознакою зловживання 
процесуальним правом загалом. 

Отже, можемо виділи дві сутнісні ознаки зловживання процесуальним 
правом: 1) здійснення саме процесуального і саме права 2) з метою, що 
суперечить завданням цивільного судочинства. 

При цьому відсутність у діях особи першої ознаки усуває необхідність 
у з’ясуванні мети, з якою вчинялася та чи інша процесуально значима дія. 

Проте в існуючих теоретичних підходах зловживання процесуальними 
правами розуміється дещо ширше. 

Як зауважує Т. Т. Полянський, наукова доктрина неприпустимості 
зловживання правом сформувалася у другій половині ХІХ ст. у Франції як 
реакція на щораз активніше свавільне використання особами своїх 
суб’єктивних прав, закріплених на зламі XVIII–XIX ст. у французькій 
Декларації прав людини і громадянина, у тогочасних конституціях Франції, 
у французькому Цивільному кодексі. Пізніше ця доктрина буда сприйнята і 
в інших європейських країнах2. 

                                                           
1 Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та 

судової практики. К.: Алерта, 2017. 494 с. С. 158–159. 
2 Полянський Т. Т. Зловживання правом (загальнотеоретичний аналіз) // Право 

України. 2010. № 1. С. 128–133. С. 129. 
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Дієвим інструментом боротьби з негативними явищами в нашому 
житті, інструментом особливим, відомим з давніх-давен, називав інститут 
зловживання правом С. С. Алєксєєв1. Як він, крім того, зауважував, у 
ХІХ ст., особливо з ретельним опрацюванням складних проблем, пов’язаних 
з підготовкою проектів цивільних кодексів (Французького кодексу, 
Прусського та Австрійського уложень, Німецького цивільного уложення та 
ін.), широке тлумачення поняття «зловживання правом» не отримало 
підтримки. Воно не лише не відповідало умовам та вимогам ринкового 
господарства, що розвивалося на основі конкуренції, економічної 
змагальності, ризику, економічного успіху підприємливого господаря, але і 
необхідності забезпечення твердого правопорядку, правового забезпечення 
свободи суб’єктів, сталості та визначеності їх прав, їх правової 
самостійності, гарантованої можливості використання права за власною 
волею і на власний інтерес. Тут виникають доволі тонкі, часом делікатні 
питання, пов’язані з тим, що називають доброю совістю, бажанням 
врахувати моральні міркування, інтереси інших людей. І з тим, що ніби все 
це може бути враховане, якщо надати суду право вирішувати проблеми 
зловживання правом. Але всебічний аналіз і практика показали, що в 
такому разі все ж відкривається доволі широкий простір для свавілля, в 
тому числі – для суддівського розсуду, а звідси – для самих основ 
правопорядку, забезпечення його сталості та визначеності – всього того, що 
може на ділі звести нанівець сам «дух» приватного права, його основні 
начала. Ось чому пануюча правова думка, в том числі і при підготовці 
відповідних положень у цивільних законах, схилилася до того, що шиканою 
(зловживанням правом) слід вважати таке використання «свого права», 
метою якого є спричинення шкоди іншій особі2. 

Такий підхід до розуміння зловживання правом безумовно є 
універсальним як для права матеріального, так і для права процесуального. 
Проте зловживання процесуальним правом, спрямоване на спричинення 
шкоди іншій особі, як правило стороні, яка опонує у справі, водночас 
спричиняє шкоду всій системі судочинства, порушуючи її принципи, 
ускладнюючи, а іноді й унеможливлюючи досягнення мети судочинства. 

У своєму виступі на круглому столі «Зловживання цивільними 
процесуальними правами: шляхи протидії»3 Н. Ю. Голубєва виокремлює 
такі види зловживання процесуальними правами: 

1) зловживання правом на позов (подання завідомо безпідставного 
позову, зустрічного позову, за змовою сторін, неналежному відповідачеві чи 
фіктивним позивачем та інших так званих «технічних» позовів); 

2) зловживання правами, які спрямовані на затягування строків 
розгляду справи: подача клопотань про призупинення провадження, вступ 
третіх осіб із самостійними вимогами, безпідставне або повторне заявлення 
клопотань, заявлення клопотань про поновлення процесуальних строків, 
про призупинення провадження у справі до вирішення іншої пов’язаної 
справи, оскарження усіх ухвал суду, які підлягають оскарженню окремо від 

                                                           
1 Алексеев С. С. Частное право: научно-публицистический очерк // Алексеев С. С. Собрание 

сочинений. В 10 т. Том 7. Философия права и теория права. М.: Статут, 2010. 520 с. С. 441. 
2 Там само. С. 442. 
3 Голубева Н. Ю. Пути противодействия злоупотреблению гражданскими 

процессуальными правами: постановка проблемы // Зловживання цивільними 
процесуальними правами: шляхи протидії: матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 
2015 року). Одеса: Фенікс, 2015. 90 с. С. 3–10. 
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рішення суду, залучення до участі у справі якомога більшої кількості 
учасників (співвідповідачів, третіх осіб); 

3) умисні дії учасників фактичного характеру, спрямовані на 
затягування строків розгляду справи, ухилення учасника процесу від участі 
в судових засіданнях, наприклад, ухилення від отримання повідомлення 
про час судового засідання, імітація «хвороби» та інших «поважних причин» 
з метою відкладення судового засідання; 

4) зловживання правами, котрі пов’язані з оплатою судових витрат, 
наприклад, імітація тяжкого майнового стану з метою отримання 
відстрочки чи розстрочки сплати судового збору; 

5) зловживання правом на відвід судді; 
6) зловживання правами при доказуванні: ненадання або несвоєчасне 

надання доказів, ініціювання проведення судових експертиз; 
7) зловживання правами на стадії виконання рішень суду; 
8) зловживання правами при апеляційному та касаційному 

оскарженні рішень суду. 
Повністю погодитися з таким переліком зловживань процесуальними 

правами у цивільному судочинстві не можемо. Перш за все, незрозумілим є 
критерій поділу наведених дій на види зловживань: перелік містить 
зазначення як конкретних дій, які називаються зловживанням правом, так 
і конкретних прав, якими може зловживати учасник цивільних 
процесуальних правовідносин, так і стадій процесу, на яких може 
здійснюватися зловживання. Крім того, неявка в судове засідання без 
поважних причин, невчасне подання або неподання доказів не можуть бути 
визнані зловживанням процесуальними правами, адже відповідного права 
не передбачено. В даному випадку учасники цивільного процесу прямо 
порушують свої процесуальні обов’язки. 

Акцентуючи увагу на окремих видах зловживання процесуальними 
правами, С. А. Чванкін зауважує, що до найбільш відомих зловживань 
процесуальними правами у цивільному процесі слід віднести такі: 

– порушення встановлених у суді правил або протиправне 
перешкоджання здійсненню цивільного судочинства; 

– порушення порядку під час судового засідання або невиконання 
розпоряджень головуючого учасниками цивільного процесу та іншими 
особами, присутніми у судовому засіданні; 

– неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що 
витребувані судом та неповідомлення причин їх неподання1. 

Дійсно, такі дії та бездіяльність є досить поширеними в поведінці 
недобросовісних учасників цивільного процесу. Однак жодну з них не 
можна назвати зловживанням процесуальними правами, адже відповідних 
прав учасники цивільного судочинства та інші особи, присутні у судовому 
засіданні, не мають. Всі ці діяння є невиконанням процесуальних 
обов’язків. 

Отже, запровадження у цивільному процесуальному законодавстві 
інституту зловживання процесуальними правами вимагає розробки та 
ухвалення правових норм, що визначають види зловживання 
процесуальними правами, встановлюють правові наслідки зловживання 

                                                           
1 Чванкін С. А. Процесуальні засоби головуючого в судовому засідання щодо протидії 

зловживанню процесуальними правами // Зловживання цивільними процесуальними 
правами: шляхи протидії: матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 2015 року). 
Одеса: Фенікс, 2015. 90 с. С. 13–15. С. 13. 
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процесуальними правами, закріплюють процесуальний порядок визнання 
тих чи інших дій зловживанням процесуальними правами. 

Розмірковуючи над проблемою зловживання процесуальними правами 
в цивільному судочинстві, Д. Д. Луспеник зауважує, що в контексті 
підготовки конституційних змін проводиться велика робота над 
удосконаленням всього масиву процесуального законодавства, яке до того 
ж повинно мінімізувати можливість зловживання процесуальними 
правами, визначити хоча би приблизний перелік таких дій чи бездіяльності, 
які б кваліфікувалися як зловживання правом, а також запропонувати 
механізм відповідальності за такі дії. Далі слід розглянути питання, як 
суддям виявляти дії (бездіяльність) щодо зловживання процесуальними 
правами та обирати механізм протидії їм залежно від стадійності руху 
цивільної справи, а також яким чином це можливо передбачити у 
процесуальному законодавстві1. 

Проектом Цивільного процесуального кодексу України, розробленим 
Радою з питань судової реформи при Президентові України, до основних 
принципів (засад) цивільного судочинства передбачається відносити 
неприпустимість зловживання процесуальними правами. Також Проектом 
передбачено перелік видів зловживань процесуальними правами та заходи 
процесуального примусу, що можуть застосовуватися до осіб, які 
допускають зловживання процесуальними правами. 

Згідно зі ст. 45 Проекту учасники судового процесу та їх представники 
повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. 
Зловживання процесуальними правами не допускається. Залежно від 
конкретних обставин справи суд може визнати зловживанням 
процесуальними правами дії, які суперечать завданню цивільного 
судочинства, зокрема: 

1) подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не 
є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання 
(заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності 
інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного 
відводу або вчинення аналогічних дій, які спрямовані на безпідставне 
затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового 
рішення; 

2) подання декількох позовів до одного й того ж відповідача 
(відповідачів) з одним предметом та з однакових підстав, або подання 
декількох позовів з аналогічним предметом і аналогічних підстав, або 
вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим 
розподілом справ між суддями; 

3) подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності 
предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; 

4) необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою 
зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи в 
якості відповідача (співвідповідача) з тією ж метою; 

5) укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, 
умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі 
тощо. 

                                                           
1 Луспеник Д. Д. Зловживання процесуальними правами: законодавча регламентація, 

способи виявлення та шляхи протидії // Часопис цивільного і кримінального судочинства. 
2015. № 6 (27). С. 150–171. С. 154. 
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Отже, Проект не відносить до зловживання процесуальними правами 
невиконання таких процесуальних обов’язків, як ненадання або невчасне 
надання доказів, неявка у судове засідання без поважної причини тощо, що 
окремими науковцями відносяться до видів зловживання правом. Єдиним 
випадком невиконання процесуального обов’язку, який автори 
законопроекту відносять до зловживання правом, є умисне неповідомлення 
про осіб, які мають бути залучені до участі у справі. Але цей виняток 
виглядає як випадково допущена авторами Проекту протягом тривалої 
підготовчої роботи технічна помилка. Зловживанням процесуальним 
правом може визнаватися лише дія – активна поведінка, яка за своєю 
об’єктивною стороною є діями, спрямованими на реалізацію 
процесуального права. 

Згідно з ч. 3 та 4 ст. 45 Проекту якщо подання скарги, заяви, 
клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з 
урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або 
повернути скаргу, заяву, клопотання. Суд зобов’язаний вживати заходів для 
запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку 
зловживання учасником судового процесу його процесуальними правами, 
суд застосовує до нього заходи процесуального примусу та інші заходи 
впливу, передбачені цим Кодексом.  

Проектом прямо встановлено у ст. 149 «Штраф» як засіб 
процесуального примусу, що суд може постановити ухвалу про стягнення в 
доход Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у розмірі 
від 0,5 до 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 
01.01.2017 р. становить від 800 до 8 000 грн.) у випадках, зокрема, 
зловживання процесуальними правами. А у випадку повторного чи 
неодноразового зловживання процесуальними правами – від одного до 
десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2017 
становить від 1 600 до 16 000 грн.). У випадку зловживання 
процесуальними правами представником учасника справи, суд з 
урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з 
учасника справи, так і з його представника. Згідно з ч. 2 ст. 263 Проекту 
суд може постановити окрему ухвалу у випадках зловживання 
процесуальними правами. 

Частиною 4 ст. 149 Проекту передбачено, що ухвалу про стягнення 
штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої 
інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. 
Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про 
накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає. Натомість, 
Проектом не передбачено винесення певного судового рішення у разі, коли 
на думку суду зловживання правом відсутнє, але одна із сторін наголошує 
на зловживанні процесуальними правами іншою особою. Отже, 
бездіяльність суду щодо припинення зловживання процесуальними 
правами не може бути оскаржена іншим учасником справи. 

Проектом також передбачено настання інших негативних наслідків 
для особи, у діях якої суд вбачатиме зловживання процесуальними правами. 
Так, згідно з ч. 9 ст. 142 «Розподіл судових витрат між сторонами» у випадку 
зловживання стороною чи її представником процесуальними правами суд 
має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково 
незалежно від результатів вирішення спору. 

Однак, як слушно зазначає О. О. Кот, закріплені у процесуальному 
законодавстві заходи… не можуть вважатися достатньо ефективними 
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заходами протидії зловживанню процесуальними правами. Вони за своєю 
суттю спрямовані на покарання особи, яка припустилася відповідних дій, 
однак не здатні припиняти зловживання процесуальними правами1. Таку 
саму характеристику можна дати і заходам впливу, передбаченим Проектом. 

Як бачимо, формулювання абз. 1 ч. 2 ст. 45 Проекту, визнання тих чи 
інших дій учасників цивільного процесу зловживанням процесуальним 
правом, притягнення їх до відповідальності за такі дії є не обов’язком, а 
правом суду і здійснюється залежно від обставин справи, в тому числі і при 
визначенні розмірів санкцій у встановлених межах. Видається, що 
наділення суду такими широкими дискреційними повноваженнями може 
не лише знівелювати перепони, які автори законопроекту намагаються 
створити для зловживання процесуальними правами, а й створити умови 
для нових зловживань з боку суддів, спричинити нівелювання рівності 
сторін у цивільному процесі та правову невизначеність. Адже для будь-якого 
учасника цивільного процесу, особливо для фізичних осіб, ризик 
покладення штрафу у передбачених розмірах може суттєво вплинути на 
процесуальну тактику ведення справи. Водночас за умови упередженості 
суду особа, що фактично зловживає процесуальними правами, може взагалі 
уникнути такої відповідальності, якщо суд вирішить, що відповідні 
процесуальні дії «з урахуванням обставин справи» не є зловживанням 
правом, або ж застосувати мінімальний штраф. На нашу думку, такі дії, як 
подання декількох позовів до одного й того ж відповідача (відповідачів) з 
одним предметом та з однакових підстав, або подання декількох позовів з 
аналогічним предметом і аналогічних підстав, повинні обов’язково 
визнаватися судом зловживанням процесуальними правами. 

Отже, слід розглянути кожен із запропонованих у Проекті видів 
зловживань процесуальними правами на предмет його відповідності 
загальним ознакам зловживання процесуальними правами та можливості 
запобігання таким діям чи їх негативним процесуальним наслідкам за 
допомогою інших процесуально-правових засобів. 

Звертаючи увагу на п. 1 ч. 2 ст. 45 Проекту, зауважимо, що подання 
скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не може 
визнаватися зловживанням процесуальним правом, адже якщо рішення не 
підлягає оскарженню, то і відповідного процесуального права не існує. 

Передбачене у п. 1) ч. 2 ст. 45 Проекту подання скарги на судове 
рішення, яке не є чинними або дія якого закінчилася (вичерпана), навряд 
чи може суттєво вплинути на досягнення завдання цивільного судочинства. 
Адже, згідно зі ст. 357 Проекту апеляційна скарга подається безпосередньо 
до суду апеляційної інстанції. При цьому ч. 5 ст. 538 Проекту передбачено 
випадки, коли апеляційна скарга не приймається до розгляду. Серед них 
такий, коли скаргу подано на ухвалу, яка не підлягає оскарженню. Отже, 
цей перелік можна доповнити випадком оскарження судових рішень, які не 
є чинними або дія яких закінчилася. Однак при цьому слід зауважити, що 
нечинним також буде рішення суду першої інстанції, на яке вчасно подано 
апеляційну скаргу. Таке зауваження слід було врахувати при обговоренні та 
ухваленні нового ЦПК України. 

Подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже 
вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин дійсно 
може невиправдано затягувати строки розгляду справи та призвести 
                                                           

1 Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та 
судової практики. К.: Алерта, 2017. 494 с. С. 169. 



- 73 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2017 

Civil Procedure / Цивільний процес 

зрештою до невиконання завдання цивільного судочинства в частині 
своєчасного розгляду справи. Однак таке затягування можливе, коли 
розгляд питання вимагає певного часу. Таким є, зокрема, вирішення 
заявлених відводів. Проте сама можливість накладення штрафу та 
відповідного розподілу судових витрат не сприяє прискоренню розгляду 
справи у випадку, коли особа свідомо готова йти на певні фінансові витрати 
заради затягування розгляду справи. Те саме стосується заявлення 
безпідставного відводу. Тому для запобігання негативним наслідкам таких 
дій необхідно передбачити можливість суду оперативно вирішувати 
відповідні клопотання (заяви) та відмовляти у їх задоволенні саме на тих 
підставах, що відповідні питання вже вирішувалися судом на тих самих 
підставах та за тих самих обставин. 

Згідно з ч. 3 ст. 45 Проекту якщо подання скарги, заяви, клопотання 
визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням 
обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, 
заяву, клопотання. Однак, відповідно до п. 18) ч. 1 ст. 354 Проекту ухвала про 
стягнення штрафу у порядку процесуального примусу може оскаржуватися 
окремо від рішення суду. При відкритті провадження у справі за такою 
скаргою суддя вирішує питання про витребування справи. Однак проект не 
передбачає, як це є у чинному ЦПК, можливість надання апеляційному суду 
копій матеріалів справи, а також того, що оскарження такої ухвали суду 
першої інстанції не перешкоджає продовженню розгляду справи. 

Отже, дана норма навряд чи буде сприяти запобіганню затягуванню 
розгляду та вирішення справи. 

Закріплення ж серед переліку зловживань процесуальними правами 
«аналогічних дій, які спрямовані на затягування чи перешкоджання 
розгляду справи чи виконання судового рішення» взагалі виглядає 
недоцільним. Адже якщо дії аналогічні, то вони підпадають під 
сформульоване правило. А невичерпний перелік дій, які можуть 
визнаватися зловживанням процесуальним правом, може призвести до 
суддівського свавілля. Адже судді можуть розуміти цю правову категорію 
надзвичайно широко. 

Передбачені у п. 2) ч. 2 ст. 45 подання декількох позовів до одного й 
того ж відповідача (відповідачів) з одним предметом та з однакових підстав, 
або подання декількох позовів з аналогічним предметом і аналогічних 
підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція 
автоматизованим розподілом справ між суддями, повинні запобігати 
поширеним процесуальним диверсіям, коли низка однакових позовів 
подається без сплати судового збору, а даний недолік усувається лише на 
виконання ухвали того судді, який з тих чи інших причин видається 
заявнику більш прийнятним. Крім того, подання низки позовів з однаковим 
предметом до різних відповідачів, лише один із яких є належним, так само 
може бути засобом маніпулювання автоматизованим розподілом і цілком 
вписується у передбачене проектом «подання декількох позовів з 
аналогічним предметом і аналогічних підстав». Тільки після усунення 
недоліків позовної заяви необхідно подати клопотання про заміну 
неналежного відповідача. 

При застосуванні запропонованої норми можуть виникнути питання 
розмежування одного та аналогічного предмета позову і однакових та 
аналогічних підстав. Видається, що один – це той самий. А аналогічний і 
однаковий – це такий, у якому виявляється високий рівень схожості, 
подібності до іншого предмета або явища. Чи буде аналогічним предмет 
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позову при стягненні, наприклад, пені за інший період, але з тих самих 
підстав? Очевидно, що з точки зору мовного вжитку буде з огляду на його 
суттєву подібність. Але, виходячи з положень цивільного процесуального 
права, це будуть два різні предмети позову, а тому подання таких позовів 
не можна вважати зловживанням процесуальним правом. Запобіжником 
надмірному подрібненню позовів з подібним предметом та аналогічними 
підставами має стати встановлення нижньої межі судового збору, а усунути 
негативні наслідки подрібнення позовних вимог дозволить об’єднання 
позовів. Водночас об’єднання таких надміру подрібнених позовних вимог в 
одному провадженні так само може стати засобом маніпулювання 
результатами автоматизованого розподілу справ. Особливо у тих випадках, 
коли позивача звільнено від сплати судового збору. 

Визнання зловживанням правом подання завідомо безпідставного 
позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно 
штучний характер, теж не виглядає таким, що створить перешкоди для 
затягування процесу або забезпечення прийняття незаконного рішення. 
Такий обґрунтований висновок взагалі неможливо зробити без розгляду 
справи по суті. А відмова у розгляді справи по суті на цій підставі має 
ознаки відмови у доступі до судочинства. 

Визнання зловживанням процесуальним правом необґрунтованого або 
штучного об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або 
завідомо безпідставного залучення особи в якості відповідача 
(співвідповідача) з тією ж метою теж навряд чи викликане суттєвою 
потребою у цьому. Достатньо передбачити право суду, якому підсудна 
частина вимог, заявлених у позові, відкривати провадження саме за тими 
вимогами, які йому підсудні і відмовляти у відкритті провадження щодо тих 
вимог, які не є йому підсудними. Відкриття ж провадження щодо цих вимог 
може бути оскаржено відповідачем в апеляційному порядку. Подібним 
чином слід було б вчиняти стосовно неналежного відповідача чи 
співвідповідача. Якщо ж провадження відкрито з урахуванням 
безпідставно залученого відповідача чи співвідповідача, то суд повинен 
відмовити у задоволенні такого позову. Коли ж суд за результатами розгляду 
справи відмовить у задоволенні вимог до неналежного відповідача і 
встановить, що з урахуванням місця проживання чи реєстрації належного 
відповідача справа не була б йому підсудна, було б доцільно передбачити 
застосування наслідків недодержання правил про підсудність – передати 
справу для розгляду до іншого суд відповідно до його територіальної 
юрисдикції. Таке затягування вирішення спору може бути не в інтересах 
позивача, що запобігатиме таким зловживанням процесуальними правами. 

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 45 Проекту зловживанням процесуальними 
правами визнається укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду 
правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені 
до участі у справі тощо. Для уникнення випадків таких зловживань суди 
наділені правом контролю змісту мирової угоди, а особи, інтереси яких 
порушуються, – можливістю судового захисту своїх прав та інтересів. Крім 
того, згідно з ч. 1 ст. 208 Проекту мирова угода укладається сторонами з 
метою врегулювання спору на основі взаємних уступок і має стосуватися 
лише прав і обов’язків сторін. Отже, у сторін немає права укладати мирову 
угоду, яка стосується прав інших осіб, в тому числі і шкодить таким правам. 
Відповідно ж до ч. 5 ст. 208 Проекту суд постановляє ухвалу про відмову у 
затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо, зокрема, 
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умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права чи 
охоронювані законом інтереси інших осіб. 

Умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у 
справі, не може визнаватися зловживанням процесуальним правом, адже 
відповідного права у сторони немає. Навпаки, повідомлення суду про осіб, 
які мають бути залучені до справи, мало би бути обов’язком сторони. 

Таким чином, запровадження в майбутньому Цивільному 
процесуальному кодексі України інституту здовження процесуальними 
правами, запропоноване розробниками Проекту, містить у собі певні 
ризики, пов’язані з широкими дискреційними повноваженнями суду. Ці 
ризики полягають у високій імовірності суттєвого обмеження процесуальної 
тактики учасників справи через загрозу визнання їх процесуальних дій 
зловживанням правом та накладення на них значних штрафів, які можуть 
значно перевищувати ціну позову, а також у відсутності у добросовісної 
сторони засобів протидії бездіяльності суду щодо зловживання 
процесуальними правами іншою стороною. Такого роду запобігання 
зловживанням процесуальними правами сторонами процесу може 
призвести до посилення зловживання судом процесуальними 
повноваженнями, що може мати суттєві негативні наслідки як для 
учасників цивільної справи, так і для системи судочинства загалом. 

Не всі запропоновані у Проекті види дій, які можуть бути визнані 
судом зловживанням процесуальним правом, пов’язані саме з суб’єктивним 
процесуальним правом.  

Деякі напрацьовані практикою дії, які за своїми ознаками можуть бути 
визнані зловживанням процесуальним правом, взагалі залишилися поза 
запропонованим авторами Проекту переліком. Так, завідомо безпідставне 
оскарження відкриття провадження у справі на підставі порушення правил 
підсудності, що зараз є доволі поширеним, не увійшло до вказаного 
переліку. Оскарження ухвали, якою повністю задоволено клопотання 
скаржника, теж має явні ознаки зловживання процесуальним правом, але 
залишилося поза увагою розробників Проекту. 

Отже, запропоновані у Проекті ЦПК України підходи до зловживання 
процесуальними правами не відповідають сутності цього поняття, 
викликають сумніви щодо їх ефективності та потребують розробки 
пропозиції щодо змін вже до нової редакції ЦПК України, які забезпечать 
ефективніше та об’єктивніше запобігання недобросовісним процесуальним 
діям учасників цивільного судочинства, а також визначать процесуальні 
правові наслідки таких дій чіткіше, ніж норми, передбачені у Проекті. 
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