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УДК 346:33.037.7+347.214.23 
 

ПРО ЗАХИСТ ПРАВА ПОСТІЙНОГО 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ 
Беляневич О.А., 

доктор юридичних наук, професор, завідувач 
відділу правового забезпечення ринкової економіки 
Науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 
(Київ) 

 
В статті досліджено господарсько-правові 
аспекти реалізації та захисту права постійного 
користування земельними ділянками, які були 
надані відповідно до Закону України «Про селянське 
(фермерське) господарство» від 20.12.1991 р. для 
створення селянських (фермерських) господарств, 
з точки зору забезпечення стабільності 
підприємницької діяльності суб’єктів цієї 
організаційно-правової форми. Аргументовано, що, 
оскільки земельні ділянки є майновою основою 
господарювання цих суб’єктів, користувачем 
земельної ділянки, наданої у постійне 
користування громадянину для створення 
селянського (фермерського) господарства 
відповідно до Закону України «Про селянське 
(фермерське) господарство» від 20.12.1991 р., є 
фермерське господарство. Родинно-трудовий 
характер фермерського господарства виключає 
можливість припинення права постійного 
землекористування у зв’язку із добровільною 
відмовою засновника від права користування 
земельною ділянкою. Право постійного 
землекористування є майновим правом 
фермерського господарства, яке підлягає захисту 
нарівні з його правом власності та іншими 
майновими правами. Захист права селянських 
(фермерських) господарств на безстрокове 
користування земельними ділянками слід 
розглядати крізь призму визнання такого права 
законними очікуваннями в розумінні практики 
ЄСПЛ та з огляду на гарантії, встановлені 
статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод.  
 

Ключові слова: фермерське господарство, земельна ділянка, право 
постійного землекористування. 
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ВСТУП 
Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності 

громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання 
прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або 
користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського 
господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого 
селянського господарства, відповідно до закону (ст. 1 Закону «Про 
фермерське господарство»). Отже, в цій організаційно-правовій формі 
людина може реалізувати належне їй соціально-економічне право на 
підприємницьку діяльність в аграрному секторі економіки.  

Соціальна, правова держава повинна створювати для людини умови 
самостійного вирішення її проблем, надаючи їй таких необхідних засобів і 
можливостей, щоб людина особисто, якщо вона фізично та інтелектуально 
до цього здатна, творила своє життя і несла за це свою частку 
відповідальності [1, с. 270]. Соціально-економічні права, закріплені у 
Загальній декларації прав людини 1948 р. і Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні і культурні права 1966 р., в тому числі право на 
підприємницьку діяльність належить до основних прав людини другого 
покоління (позитивних прав), і мають бути забезпечені державою у 
відповідних організаційних та правових формах. Відповідно до частини 1 
ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, 
яка не заборонена законом. Зазначене конституційне право належить до 
фундаментальних соціально-економічних прав та свобод людини і 
громадянина, реалізація якого забезпечує матеріальні умови для її 
існування та всебічного розвитку.  

Як зазначив Конституційний Суд України, Україна як соціальна 
держава визнає людину найвищою соціальною цінністю, розподіляє 
суспільне багатство згідно з принципом соціальної справедливості та 
піклується про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві. Основними 
завданнями соціальної держави, якою проголошено Україну (ст. 1 
Конституції України) є створення умов для реалізації соціальних, культурних 
та економічних прав людини, сприяння самостійності і відповідальності 
кожної особи за свої дії, надання соціальної допомоги тим громадянам, які 
з незалежних від них обставин не можуть забезпечити достатній рівень 
життя для себе і своєї сім’ї1.  

Актуальність теми цього дослідження зумовлюється тим, що 
тривалий час залишається остаточно невизначеною як в законодавстві, так 
і в судовій практиці проблема реалізації та захисту права постійного 
користування земельними ділянками фермерськими господарствами, яким 
земельні ділянки передавалися для ведення селянського (фермерського) 
господарства відповідно до норм Земельного кодексу України 
від 18.12.1990 р., ст. 5 Закону «Про селянське (фермерське) господарство» 
від 20.12. 1991 р. В Земельному кодексі України, прийнятому 25.10.2001 р., 
інститут права постійного користування зазнав істотних змін, Закон 
                                                           

1 Пункт 2.1 Рішення Конституційного Суду України від 25.01. 2012 р. у справі за 
конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного 
тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 
96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 
Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 
2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному 
зв’язку з окремими положеннями Конституції України № 3-рп/2012  
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«Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р., відповідно до 
Прикінцевих положень якого втратив чинність Закон України «Про 
селянське (фермерське) господарство» від 20.12. 1991 р., не передбачає 
здійснення підприємницької діяльності фермерським господарством на 
підставі такого правового титулу як право постійного користування 
земельною ділянкою. З огляду на це одними із спірних в судовій практиці є, 
зокрема, питання про те, чи відбулася заміна користувача земельної 
ділянки з громадянина на селянське (фермерське) господарство після 
державної реєстрації останнього, чи впливає волевиявлення (відмова) 
засновника селянського (фермерського) господарства від права постійного 
користування без згоди селянського (фермерського) господарства підставою 
припинення цього права у селянського (фермерського) господарства без 
його згоди1.  

За даними Державної служби статистики України відповідно до 
показників Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) станом на 01.08.2018 р. в України діють 45 420 
фермерських господарств2. Це свідчить про те, що стабільна господарська 
діяльність фермерських господарств входить в сферу публічних інтересів в 
економічній сфері і повинна бути забезпечена законодавством та 
правозастосовною практикою, в тому числі судовою, а також правовою 
наукою, в тому числі наукою господарського права.  

Проблематика правового становища селянських (фермерських) 
господарств, в тому числі реалізації належних їм земельних прав, 
традиційно розглядалася представниками наука земельного права (див., 
зокрема, праці Андрейцева В. І., Єрмоленка В. М., Носіка В. В., 
Жушмана В. П., Коваленко Т.О., Кулинича П. Ф., Шульги М. В., 
Уркевича В. Ю.), проте в господарсько-правових дослідженнях 
представлена недостатньо, здебільшого у науково-практичних коментарях 
статті 114 «Фермерське господарство» Господарського кодексу України. 

Складнощі застосування законодавства, яке регулює діяльність 
суб’єктів господарювання цієї організаційно-правової форм, зумовлюються, 
насамперед, тим, що основу майнової бази фермерського господарства 
утворює земля яка є територіальним базисом, природним ресурсом і 
основним засобом виробництва, а також необхідністю забезпечення 
стабільності господарювання на землі в умовах, коли правове регулювання 
земельних відносин в країні зазнало істотних змін, зокрема, щодо такого 
правового титулу, як право постійного користування земельною ділянкою 
(право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у 
державній або комунальній власності, без встановлення строку), який 
останнім часом зазнав істотної трансформації. 

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону «Про селянське (фермерське) 
господарство» від 20.12.1991 р. у постійне користування земля надавалася 

                                                           
1 Так, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 13.13.2018 у справі № 348/992/16-ц 

дійшла висновку про те, що після укладення договору тимчасового користування землею, у тому 
числі на умовах оренди, фермерське господарство реєструється у встановленому законом 
порядку, з дати реєстрації набуває статусу юридичної особи і з цієї дати обов’язки 
землекористувача земельної ділянки здійснює фермерське господарство, а не громадянин, якому 
вона надавалась. Верховний Суд України у постанові від 05.10. 2016 у справі № 181/698/14-ц 
дійшов висновку про те, що право користування земельною ділянкою, що виникло у особи на 
підставі державного акта на право користування земельною ділянкою, не входить до складу 
спадщини і припиняється зі смертю особи, якій належало це право. 

2 http://www.ukrstat.gov.ua 
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громадянам для ведення селянського (фермерського) господарства із земель, 
що перебувають у державній власності. Ця норма узгоджувалася із нормами 
Земельного кодексу України (в редакції від 13.03.1992 р.), яким поряд із 
впровадженням приватної власності на землю громадянам, на їх вибір, 
забезпечувалася можливість продовжувати користуватися земельними 
ділянками на праві постійного (безстрокового) користування, оренди, 
пожиттєвого спадкового володіння або тимчасового користування. При 
цьому в будь-якому разі виключалась як автоматична зміна титулів права 
на землю, так і будь-яке обмеження права користування земельною 
ділянкою у зв’язку з непереоформленням правового титулу1. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
Новий Земельний кодекс України, прийнятий 25.10.2001 р., не 

включив фермерські господарства до кола суб’єктів права постійного 
користування земельною ділянкою (перелік таких суб’єктів, який міститься 
в ст. 92 цього Кодексу є вичерпним). Разом з тим, на цей час в країні 
продовжує господарську діяльність достатньо велика кількість тих 
селянських (фермерських) господарств, для створення яких земельні 
ділянки було надано на праві постійного користування відповідно до 
чинного на той час законодавства, і право постійного землекористування 
яких оспорюється або не визнається.  

Основними вимогами, яким має відповідати правозастосування і які 
доповнюють одна одну, є законність та доцільність [2, с. 20]. Вимога 
законності в найбільш загальному вигляді втілена в нормі ч. 2 ст. 19 
Конституції України: органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України. Крім того, правозастосування повинно ґрунтуватися на певних 
ціннісних засадах, які можуть бути як безпосередньо закріплені в вихідних 
нормах Конституції України та законів, так і виводитися з їх змісту. Так, 
ціннісні засади судового правозастосування виявляються крізь призму 
визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і 
безпеки найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3 Конституції України). 
Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Судочинство 
відповідно до ч. 4 1 ст. 129 Конституції України та ч. 3 ст. 2 Господарського 
процесуального кодексу України має здійснюватися на засадах верховенства 
права, дія якого визнається в Україні (ч. 1 ст. 8 Конституції України). 

Правозастосування згідно з вимогою доцільності повинно, насамперед, 
найбільш повно відповідати меті норм права, які застосовуються щодо 
конкретних обставин; по-друге, відповідати головній меті 
правозастосування, згідно з якою діяльність всіх державних органів 
спрямована на гарантування, охорону і захист прав і свобод людини; по-
третє, відповідати основоположним принципам права: верховенству права, 
справедливості, рівності, гуманізму, свободі [2, с. 36].  

Застосування норм Закону «Про селянське (фермерське) господарство» 
від 20.12.1991 р. та Закону «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 

                                                           
1 Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х 
«Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування 
земельними ділянками) від 22.09. 2005 р. № 5-рп/2005. 
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р. має ґрунтуватися на нормі-принципі пріоритетності соціального 
розвитку села та агропромислового комплексу. 

Цей принцип закріплено в законодавстві після проголошення 
незалежності України і зберігається в ньому до цього часу.  

Як зазначено в преамбулі Закону «Про пріоритетність соціального 
розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 
від 17.10.1990 р. (із наступними змінами і доповненнями), ця 
пріоритетність об’єктивно випливає з виняткової значущості та 
незамінності вироблюваної продукції сільського господарства у 
життєдіяльності людини і суспільства, з потреби відродження селянства як 
господаря землі, носія моралі та національної культури. Високий рівень 
соціально-економічного розвитку села є основною умовою продовольчого та 
сировинного забезпечення республіки, її економічної незалежності. Таким 
чином, діяльність селянських (фермерських) господарств є підґрунтям 
добробуту Українського народу.  

Законом «Про пріоритетність соціального розвитку села та 
агропромислового комплексу в народному господарстві» проголошено 
рівність форм господарювання в агропромисловому комплексі: 

усі форми господарювання в агропромисловому комплексі (селянські 
(фермерські) господарства, колективні сільськогосподарські підприємства, 
радгоспи, підсобні сільські господарства підприємств, установ і організацій, 
переробні та інші підприємства, акціонерні товариства, орендні колективи, 
особисті підсобні господарства громадян тощо) мають рівні права на 
організацію виробництва та володіння своєю продукцією (ст. 4). 

Ця норма була відтворена в ч. 1 ст. 3 Закону «Про селянське 
(фермерське) господарство»: селянське (фермерське) господарство в системі 
народногосподарського комплексу є рівноправною формою ведення 
господарства поряд з державними, колективними, орендними та іншими 
підприємствами і організаціями, господарськими товариствами. 

З огляду на це усі спірні питання, пов’язані із застосуванням 
законодавства про селянське (фермерське) господарство, в тому числі Закону 
«Про селянське (фермерське) господарство», повинні вирішуватися з огляду на 
зазначену імперативну норму-принцип, яка виключає будь-яку 
дискримінацію щодо фермерських господарств, в тому числі щодо визнання 
за ними права на постійне користування земельними ділянками, які були 
виділені у встановленому законодавству порядку для створення та здійснення 
господарської діяльності селянськими (фермерськими) господарствами.  

Головною особливістю селянського (фермерського) господарства як 
організаційно-правової форми, яка вперше була закріплена Законом «Про 
селянське (фермерське) господарство» від 20.12.1991 р. і яка залишилася, по 
суті, незмінною після прийняття Закону «Про фермерське господарство» від 
19.06.2003 р., є сімейно-трудовий [див., зокрема, 3, с. 168] або родинно-
трудовий характер [див., зокрема, 4] селянського (фермерського) господарства.  

Відповідно до ст. 2 Закону «Про селянське (фермерське) господарство» 
від 20.12.1991 р. селянське (фермерське) господарство формою 
підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну 
сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією.  

В частині ч. 2 цієї статті було визначено коло членів селянського 
(фермерського) господарства: подружжя, їх батьки, діти, які досягли 16-
річного віку, та інші родичі, які об’єдналися для роботи в цьому 
господарстві. Імперативно встановлено, що членами селянського 
(фермерського) господарства не можуть бути особи, в тому числі родичі, які 
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працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою). Селянське 
(фермерське) господарство може бути створено однією особою. 

В Законі «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. (із змінами, 
внесеними Законом «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське 
господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств» від 31.03.2016 р.) ця суб’єктна ознака 
збережена: фермерське господарство може бути створене одним 
громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами 
або членами сім’ї, відповідно до закону (частина 2 ст. 1).  

Стаття 114 Господарського кодексу України визначає фермерське 
господарство як форму підприємництва громадян з метою виробництва, 
переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції. Членами 
фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за 
трудовим договором (контрактом, угодою). 

Отже, «поза межами» сім’ї/родини1 такий суб’єкт господарювання 
існувати не може. Якщо не залишається жодного члена фермерського 
господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність 
господарства, діяльність фермерського господарства припиняється (п. 4 ч. 
1 ст. 35 Закону «Про селянське (фермерське) господарство», п. 4 ч. 1 ст. 35 
Закону «Про фермерське господарство»).  

Частина 3 ст. 16 Загальної декларації прав людини, проголошеної 
Генеральною асамблеєю ООН 10.12.1948 р. визначає, що сім’я є природним 
та основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства 
та держави.  

Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права 
1966 р. проголошено: держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, 
що сім’ї, яка є природним і основним осередком суспільства, повинні 
надаватися по можливості якнайширша охорона і допомога, особливо при 
її утворенні і поки на її відповідальності лежить турбота про несамостійних 
дітей та їх виховання. Однією із функцій сім’ї є економічна, яка може 
реалізовуватися як для задоволення власних матеріальних потреб [5, с.16], 
так і з метою, яка характеризує підприємництво як вид господарської 
діяльності – досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку (ст. 42 ГК). 

В такому аспекті селянське (фермерське) господарство повинно 
розглядатися як форма економічної незалежності селянських сімей та родин.  

В науковій літературі доводиться, що з огляду на родинно-трудову ознаку 
фермерського господарства існує необхідність зміни легальних ознак 
фермерського господарства, зокрема, в частині скасування дозволу організації 
фермерського господарства однією особою, оскільки за наявності єдиного 
члена фермерського господарства, воно не відповідатиме ознаці 
організаційної форми (організаційної єдності) [4]. В аспекті цього дослідження 
така пропозиція може бути підтримана з огляду на те, що людським 
субстратом фермерського господарства як суб’єкта господарювання є не 
трудовий колектив, а сім’я і родина як природна спільнота людей. Зміна 
поколінь в сім’ї та родині є природним станом і не обмежується будь-яким 
часом та заздалегідь визначеним колом осіб. Відповідно: 

                                                           
1 Родиною можна назвати дружину, чоловіка та дітей, які спільно проживають, а також 

батьків, інших кровних родичів, які навіть спільно не проживають. Слово «сім’я» до родичів, 
які живуть окремо, не вживається [5, с.10].  
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- право постійного користування земельною ділянкою не можна 
розглядати винятково як речове право однієї особи-засновника 
фермерського господарства, оскільки після створення селянського 
(фермерського) господарства саме воно стає законним землекористувачем 
(ст. 11 Закону «Про селянське (фермерське) господарство»);  

- правове становище селянського (фермерського) господарства як 
суб’єкта господарювання, в тому числі його майнова основа 
господарювання, повинно залишатися стабільним незалежно від 
припинення участі в його діяльності окремих членів як в силу об’єктивної 
неможливості (смерті, важкої хвороби тощо), так і на підставі вільного 
волевиявлення (виходу із складу фермерського господарства).  

Крім того, на наш погляд, слід розмежовувати право на створення 
селянського (фермерського) господарства та право користування земельною 
ділянкою. 

Право на створення селянського (фермерського) господарства мав 
кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку (ч. 1 
ст. 4 Закону «Про селянське (фермерське) господарство»1), при цьому, як 
вбачається із змісту цих норм, засновником може бути один (і будь-який) із 
членів сім’ї, який відповідає встановленим вимогам. Одержання 
засновником Державного акта на право постійного користування землею 
було відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону «Про селянське (фермерське) 
господарство» передумовою державної реєстрації господарства у Раді 
народних депутатів, що передала у власність чи надала у користування 
земельну ділянку, у 30-денний термін2. 

Отже, набуття відповідного правового титулу на землю (в тому числі 
права постійного землекористування) є одним з юридичних фактів, 
необхідних для легітимації селянського (фермерського) господарства.  

Норму ч. 1 ст. 4 Закону «Про селянське (фермерське) господарство» слід 
розглядати у системно-логічному зв’язку із іншими нормами цього Закону та 
нормами Земельного кодексу України від 18. 12. 1990 р., чинного на той час: 

 - статті 7 Земельного кодексу, відповідно до якої користування землею 
може бути постійним або тимчасовим (ч. 1 ст. 7), постійним визнається 
землекористування без заздалегідь установленого строку (ч. 2 ст. 7 ЗК);  

- у постійне користування земля надається Радами народних депутатів 
із земель, що перебувають у державній власності, громадянам України для 
ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного 
господарства (ч. 5 ст. 7 ЗК)3; 

- статті 10 Закону «Про селянське (фермерське) господарство», якою 
було імперативно встановлено щорічне справляння з селянських 

                                                           
1 Іншими умовами відповідно до цього Закону визнавалися наявність документів, що 

підтверджують здатність такої особи займатися сільським господарством, та проходження 
конкурсного відбору. 

2 На цей час ч. 1 ст. 8 Закону «Про фермерське господарство» також передбачено, що 
фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом 
для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за умови набуття 
громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити 
фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою. 

3 Як зазначалося вище, статтею 12 Закону «Про фермерське господарство» такий 
правовий титул, як право постійного землекористування, не передбачено, правовими 
титулами земель фермерського господарства є право власності та користування на підставі 
договору оренди. Стаття 92 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. не передбачає 
передачу земельної ділянки громадянам у постійне користування для ведення селянського 
(фермерського) господарства.  
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(фермерських) господарств плати за землю у вигляді земельного податку, що 
визначається залежно від якості і місцеположення земельної ділянки, 
виходячи з кадастрової оцінки земель; 

- статті 11 Закону «Про селянське (фермерське)», відповідно до якої за 
селянським (фермерським) господарством не тільки визнається статус 
землекористувача (що випливає із назви самої статті), але й встановлено його 
обов’язки (забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та 
відповідно до умов її надання, ефективно використовувати землю відповідно 
до проекту внутрігосподарського землеустрою, підвищувати її родючість, 
застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати 
погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї 
господарської діяльності, здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, 
передбачених ст. 84 Земельного кодексу; своєчасно вносити земельний 
податок або орендну плату за землю та інші).  

Водночас, як зазначено в одному із судових рішень, «приписами 
Закону «Про селянське (фермерське) господарство» була створена правова 
конструкція, за якою право використання і отримання від неї благ надано 
селянському (фермерському) господарству, обов’язок утримання земельної 
ділянки і понесення відповідних ризиків покладений на це господарство, а 
суб’єктом речового права залишена фізична особа засновник селянського 
(фермерського) господарства»1. Цей висновок уявляється доволі спірним, 
оскільки не узгоджується із правовою аксіомою про те, що «суб’єкт права» – 
це особа, яка має здатність бути носієм суб’єктивних юридичних прав та 
обов’язків. Однією з ознак суб’єкта господарських та земельних 
правовідносин є наявність у нього правосуб’єктності, тобто загальних 
юридичних можливостей по безпосередній або опосередкованій участі у 
відповідних відносинах через набуття відповідних прав та обов’язків. В 
протилежному випадку можна дійти абсурдного висновку про те, що 
можливе існування «безправних» суб’єктів правовідносин, наділених лише 
обов’язками, та таких суб’єктів, які не обтяжені жодним обов’язком.  

Існування конкретного земельного правовідношення (постійного 
землекористування, тимчасового користування, договірного користування), 
в якому б власнику земельної ділянки (незалежно від форми власності) 
протистояли б два суб’єкта (носій тільки права та носій тільки обов’язків) 
неможливе. Норми статей Земельного кодексу 1990 р., якими визначено 
права та обов’язки землекористувачів, не можуть бути адресовані різним 
суб’єктам. 

Землекористувачем може бути лише суб’єкт відповідного права. 
Право громадянина, який відповідає встановленим законодавством 

вимогам, створити селянське (фермерське) господарство можна розглядати як 
елемент його загальної правосуб’єктності. Із легітимацією (державною 
реєстрацією) селянського (фермерського) господарства земельна 
правосуб’єктність (сукупність прав та обов’язків) виникає саме у фермерського 
господарства. Після державної реєстрації селянського (фермерського) 
господарства відповідно до Закону «Про селянське (фермерське) господарство» 
землекористувачем стає саме воно. В Законі «Про селянське (фермерське) 

                                                           
1 Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 01.02. 2018 р. у справі 

№ 922/3312/17за позовом селянського (фермерського) господарства «Відродження», 
с. Великі Проходи, Дергачівський р.-н, Харківська обл. до Головного управління 
Держгеокадастру у Харківській області про визнання права користування та визнання 
недійсним наказу // http://reyestr.court.gov.ua/Review/72042359. 



- 13 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2018 

Commercial Law / Комерційне право 

господарство» відсутні норми, зміст яких давав би підстави стверджувати, що 
громадянин-засновник має статус землекористувача.  

Особливість правового механізму реалізації селянським (фермерським) 
господарством прав на земельну ділянку полягає саме в тому, що 
законодавець визначив необхідним і достатнім одержання земельної 
ділянки засновником такого господарства як передумови створення, 
реєстрації селянського (фермерського) господарства як юридичної особи та 
подальшого господарського використання землі і не встановив обов’язку 
подальшої перереєстрації такого права і одержання селянським 
(фермерським) господарством як юридичною особою державного 
акта про право постійного користування землею.  

Отже, оскільки Законом «Про селянське (фермерське) господарство» на 
господарство не покладався обов’язок перереєстрації права постійного 
землекористування на своє ім’я (в силу родинно-трудового характеру 
селянського (фермерського) господарства), правовий титул постійного 
землекористування належить господарству. Закон не пов’язує наявність у 
селянського (фермерського) господарства статусу землекористувача із 
подальшими діями засновника, в тому числі його виходом із членів 
господарства, або його смертю.  

В системно-логічному зв’язку із нормами Закону «Про селянське 
(фермерське) господарство» знаходилися норми ст. 27 Земельного кодексу 
1990 р., якими встановлено підстави припинення користування земельною 
ділянкою. Нормою п. 3 ч. 1 ст. 27 ЗК було встановлено спеціальну підставу: 
припинення діяльності підприємства, установи, організації, селянського 
(фермерського) господарства, що виключає можливість застосування до 
відносин постійного землекористування таку підставу їх припинення як 
добровільна відмова від земельної ділянки громадянином-засновником, 
оскільки він в розумінні Закону «Про селянське (фермерське) господарство» 
землекористувачем не є. Відмовитися від права користування землею може 
тільки землекористувач (особа, яка визнається такою за Законом). 

Конституційним Судом України було визнано такими, що не 
відповідають Конституції України (є неконституційними), зокрема, положення 
пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо 
зобов’язання переоформити право постійного користування земельною 
ділянкою на право власності або право оренди без відповідного законодавчого, 
організаційного та фінансового забезпечення (п. 1 резолютивної частини). В 
мотивувальній частині цього рішення, зокрема, зазначено, що пункт 6 
Перехідних положень Земельного кодексу України через відсутність 
встановленого порядку переоформлення права власності або оренди та 
унеможливлення безоплатного проведення робіт із землеустрою і виготовлення 
технічних матеріалів та документів для переоформлення права постійного 
користування земельною ділянкою на право власності або оренди в строки, 
визначені Кодексом, суперечить положенням частини четвертої статті 13, 
частини другої статті 14, частини третьої статті 22, частини першої статті 24, 
частин першої, другої, четвертої статті 41 Конституції України (п. 5.6 
мотивувальної частини рішення КСУ у про постійне користування земельними 
ділянками) від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005). 

Законом України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р., 
який набрав чинності з 01.08.2003 р., унормовано правовий режим майна 
фермерського господарства. Відповідно до ст. 19 Закону «Про фермерське 
господарство» до складу майна фермерського господарства (складеного 
капіталу) може входити, серед іншого, право користування землею. 
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Оскільки норми цього Закону мають перспективну дію1, вони 
поширюються на селянські (фермерські) господарства, які були створені у 
встановленому Законом «Про селянське (фермерське) господарство» 
порядку і продовжують господарську діяльність. Отже, право постійного 
землекористування, яке виникло у селянського (фермерського) 
господарства відповідно до Закону «Про селянське (фермерське) 
господарство», в силу ч. 4 ст. 147 ГК повинно захищатися у спосіб, 
зазначений у статті 20 ГК.  

Методологічно вірним уявляється вирішення правозастосовних 
проблем, пов’язаних із захистом права постійного землекористування, на 
основі наступної правової позиції Конституційного Суду України: згідно з 
частиною третьою статті 41 Конституції України громадяни для 
задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної 
та комунальної власності відповідно до закону. Ця конституційна гарантія 
не може тлумачитися як така, що заперечує державний захист інших 
визнаних майнових прав громадян (крім права власності) або обмежує 
можливості такого захисту прав землекористувачів, набутих свого часу 
відповідно до чинного на той час законодавства. 

Таким чином, стосовно права постійного користування земельними 
ділянками діє механізм захисту, гарантований статтями 13, 14, 41, 55 
Конституції України2. 

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки. 
Враховуючи, що «із конституційних принципів рівності і 

справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності 
правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове 
застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній 
практиці і неминуче призводить до сваволі»3, можна стверджувати 
наступне. 

Користувачем земельної ділянки, наданої у постійне користування 
громадянину для створення селянського (фермерського) господарства 
відповідно до Закону «Про селянське (фермерське) господарство» від 
20.12.1991 р., є фермерське господарство. 

Родинно-трудовий характер селянського (фермерського) господарства 
виключає можливість припинення у селянського (фермерського) 
господарства права постійного землекористування у зв’язку із добровільною 
відмовою засновника від права користування земельною ділянкою. 

Право постійного землекористування відповідно до ст. 19 Закону «Про 
фермерське господарство» є майновим правом селянського (фермерського) 
господарства, яке підлягає захисту нарівні з його правом власності та 
іншими майновими правами. Захист права селянських (фермерських) 
господарств на безстрокове користування земельними ділянками шляхом 
слід розглядати крізь призму визнання такого права законними 
очікуваннями в розумінні практики ЄСПЛ та з огляду на гарантії, 
встановлені статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод.  

 
                                                           

1 Відповідно до п. 1 ст. 38 «Прикінцеві положення» цей Закон набирає чинності з дня його 
опублікування. 

2 Пункт 5.2 мотивувальної частини рішення КСУ у справі про постійне користування 
земельними ділянками від 22.09. 2005 р. № 5-рп/2005 

3 Пункт 5.4 мотивувальної частини рішення КСУ у справі про постійне користування 
земельними ділянками від 22.09. 2005 р. № 5-рп/2005. 
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The article studies the economic and legal aspects of the enforcement and 
protection of the right of permanent use of the land plots, which were provided 
under the Law of Ukraine “On farm enterprise” dd. 20.12.1991 for the 
establishment of farm enterprises, in terms of ensuring the sustainability of 
business activity of subjects of this organizational and legal form. It is argued 
that since land plots are property basis for business of these subjects, the farm 
enterprise is the user of a land plot, which was provided for the permanent use 
to a citizen for the establishment of a farm enterprise under the Law of Ukraine 
“On farm enterprise” dd. 20.12.1991. The family and labor character of a farm 
enterprise excludes the possibility of termination of the right of permanent land 
use in connection with the founder’s voluntary abandonment of the right to use 
the land plot. The right of permanent land use is a property right of a farm 
enterprise and is subject to a protection on an equal basis with right of 
ownership and other rights in rem. The protection of the right of farm 
enterprises to permanently use the land plots shall be considered through the 
prism of recognition of such a right as a legitimate expectation as perceived in 
the case law of ECHR and given the guarantees established in the Article 1 of 
the Protocol No. 1 to the Convention for the protection of human rights and 
fundamental freedoms.  
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ КРИПТОВАЛЮТ І ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ З КРИПТОВАЛЮТАМИ У 

СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 
Махінчук В. М., 

доктор юридичних наук, провідний науковий 
відділу правового забезпечення ринкової економіки 
Науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 
(Київ) 

 
У статті до досліджуються питання правового 
регулювання криптовалюти, що дозволить 
урегулювати найбільш актуальні питання 
пов’язані з обігом та використанням крипто 
валюти (електронної валюти) в Україні. 
Встановлено, що в умовах сьогодення не 
використовувати криптовалюту на території 
держави неможливо, оскільки Інтернет простір 
не має меж і відокремитися від нього неможливо. 
Відсутність належного регулювання, також 
створює велику прогалину не лише у приватно-
правовому полі. Проте, родову ознаку, питання 
визначення об’єкту регулювання стосовно 
крипотовалют, слід шукати насамперед у 
царині приватного права. Короткий 
порівняльний аналіз показує важливість і 
доречність визначення правового статусу 
криптовалют в Україні. Одним із головних 
питань в Україні залишається підходи і 
розуміння криптовалюти, як майна. 
 

Ключові слова: криптовалюта, майнінг, майнер, смарт контракт, 
власність. 

 
 

I. Базові поняття 
На сьогодні ми є свідками творення де-факто нової галузі у системі 

світового господарства, а саме FinTech - галузь, що складається з компаній, 
що використовують технології та інновації, щоб конкурувати з 
традиційними фінансовими організаціями в особі банків та посередників 
на ринку фінансових послуг. На цей час до фінтеху себе відносять як 
численні технологічні стартапи, так і великі організації, що прагнуть 
вдосконалити та оптимізувати надання фінансові послуги. Задля аналізу 
відповідних правовідносин у цій новій галузі знань, слід виділили наступні 
базові категорії, які є характерним для фінтеху. 
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a. ICO (Initial Coin Offering) – первинне розміщення монет 
(первинна пропозиція), форма залучення капіталу у вигляді емісії та 
продажу інвесторам нових токенів.  

b. Біткоін – перша і наи ̆більш поширена криптовалюта.  
c. Блокчейн – програмно-комп’ютерний алгоритм 

децентралізованого публічного або приватного реєстру чи бази даних, 
функціонування якої забезпечується шляхом взаємодії через Інтернет 
однорангової мережі, або будь-яким іншим способом, що гарантує 
належний криптографічний захист усіх записів, транзакцій, проведених з 
використанням відповідної технології.  

d. Криптовалюта – специфічний вид цифрового активу, 
функціонування якого забезпечується криптографічними методами.  

e. Майнери – особи, що здійснюють майнинг. 
f.  Майнинг – діяльність з підтримки розподіленої платформи і 

створення нових блоків криптовалют з можливістю отримати винагороду в 
формі емітованої валюти і комісійних зборів, якщо такі передбачені.  

g. Смарт-контракт - комп'ютерний алгоритм, змістом якого є 
структурований набір юридичних фактів та їх наслідків, який має ознаки 
конклюдентного договору, призначений для укладання та підтримання 
комерційних контрактів у технологіях блокчейн. 

h. Токен – запис в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні), 
який засвідчує наявність у власника прав власності або вимоги на одиницю 
криптовалюти, як об'єкту цивільного права. 

 
II. Сучасний стан статусу криптовалют в Україні. Тенденції 

легалізації та державного регулювання ринку криптовалют 
Наразі в Україні відсутнє спеціальне регулювання відносин на ринку 

криптовалют, у чинних нормативно-правових актах:  
a. не вживаються терміни та не визначено такі поняття як 

«крипто валюти», «віртуальні валюти», «цифрові грошові знаки», це ж 
стосується і більш загальних термінів: «віртуальні активи», «цифрові активи» 
чи інші;  

b. не встановлено жодних окремих вимог до операцій з 
криптовалютами;  

c. не визначено окремих дозвільних процедур на ринку 
криптовалют.  

Тобто, відсутні не лише спеціальні акти, які б регулювали відносини на 
ринку криптовалют, але і норми про криптовалюти та відповідне 
регулювання відносин у законодавстві України загалом.  

Законодавство України, що підлягає застосуванню (може 
застосовуватись) до криптовалют 

Цивільне законодавство 
Системний аналіз статей 177, 179, 192 та 194 Цивільного кодексу 

України дозволяє зробити висновок, що криптовалюта не може бути 
класифікована як річ, у тому числі гроші та цінні папери. 

Разом з тим, до визначення правового статусу криптовалюти, як 
майна, може бути застосована стаття 190 Цивільного кодексу України в 
світлі практики Європейського суду з прав людини («Беєлер проти Італії» 
рішення від 5 січня 2000 року: «...поняття «майно» в ст. 1 [Протоколу 1 до 
Конвенції] має автономне значення, яке не обмежується власністю на 
фізичні речі. Воно є незалежним від формальної класифікації в 
національному праві: деякі інші права та інтереси, що становлять активи, 
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можуть розглядатися як право власності і, таким чином, як «майно» в 
контексті цього положення»), а відповідно правова позиція відносно 
криптовалют повинна базуватись на тому, що криптовалюта є майном, а 
відповідно —об'єктом цивільних прав і обов'язків (статті 178, 361 
Цивільного кодексу України). 

Додатково, відповідно до Листа Національного банку України від 
08.12.2014 №29-208/72889 щодо операцій з віртуальною валютою/крипто 
валюта Bitcoin і віднесення їх до операцій з торгівлі іноземною валютою, 
право на зарахування іноземної валюти, отриманої від продажу біткоінів за 
кордоном, мають тільки спеціально уповноважені на це банківські 
установи.  

Вказаним листом Нацбанк відніс криптовалюти до так званого 
«грошового сурогату» (стаття 1 Закону України «Про Національний банк 
України» «грошовий сурогат – будь-які документи у вигляді грошових знаків, 
що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не 
Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів 
в господарському обороті, крім валютних цінностей». 

Віднесення криптовалют до грошового сурогату фактично заборонило 
використання в Україні криптовалют для розрахунків, оскільки ч. 2 ст. 32 
Закону України «Про Національний банк України» визначено, що 
«... використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється».  

Разом з цим, у 2017 році НБУ переглянув свій підхід до визначення 
криптовалют: у листопаді 2017 року НБУ, Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг опублікували прес-реліз, у 
якому зазначили, що «криптовалюта не може бути визнана грошовим 
сурогатом».  

Відповідно до П(с)БО 8 «Немонетарні активи - усі активи, крім 
грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у 
фіксованій (або визначеній) сумі грошей». Те, що криптовалюти не є 
грошовими коштами визначено вище. При цьому до немонетарних активів 
не відносяться еквіваленти грошових коштів.  

Лист НБУ № 29-208/72889 був визнаний таким, що втратив 
актуальність, у березні 2018 року (Лист НБУ від 22.03.2018 року № 40-
0006/16290). 

Відтак, можна стверджувати, що згідно з чинним законодавством 
України криптовалюти не є грошовим сурогатом. Відповідні рішення 
державних органів, які будуть прийматися після березня 2018 року, повинні 
відповідати саме цій позиції.  

Господарське законодавство 
Аналіз статті 139 Господарського кодексу України, Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 8 («Нематеріальні активи») та 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 дає підстави зробити 
висновок, що криптовалюту можна визначити, як ідентифікований 
нематеріальний актив, що, в свою чергу є підставою визнання 
криптовалюти майном за законодавством України. 

Податкове законодавство 
За змістом статей 14.1.93 та підпункту а) статті 170.2.7 Податкового 

кодексу України криптовалюта не є ані коштами, ані інвестиційним 
активом, що, в свою чергу, дає підстави кваліфікувати її, як товар (стаття 
14.1.244 Податкового кодексу України). 
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Таким чином, з цього випливають певні наслідки щодо криптовалют в 
розрізі сплати окремих податків: 

Операції з криптовалютами не можуть бути об'єктом оподаткування 
ПДВ, (а саме до операції з «постачання товарів, місце постачання яких 
розташоване на митній території̈ України») оскільки місце постачання 
криптовалюти, як товару, за змістом статті 186 Податкового кодексу 
України, встановити неможливо. 

Щодо податку на прибуток, то враховуючи те, що, як було вказано 
вище, криптовалюта є товаром (нематеріальним активом), операції з нею є 
базою для нарахування податку на прибуток згідно статті 134 ПКУ. 

Щодо єдиного податку, то за змістом п. 291.5 та 291.5-1 ст. 291 ПКУ, 
особам, що здійснюють майнинг, продаж/купівлю або бартер криптовалют, 
не заборонено бути платниками єдиного податку. 

Додатково, щодо оподаткування фізичних осіб, операції з 
криптовалютою є базою для нарахування податку на доходи фізичних осіб 
за ставкою 18 % та військового збору (1,5 %). 

Законопроектна робота 
В кінці 2017 на початку 2018 років було зареєстровано законопроекти, 

які були покликані створити засади для державного регулювання: 
a. Проект Закону «Про обіг криптовалюти в Україні» (№ 7183 від 

06.10.2017 року подано депутатами Єфремовою І.О., Денісовою Л.Л., 
Котвіцьким І.О., Рибаком І.П., Войцеховською С.М.). 

Цей законопроект визначає основні терміни та прирівнює 
криптовалюту до об'єкта права власності, а не платіжному засобу, з 
відповідним режимом оподаткування згідно чинного законодавства.  

b. Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх 
похідних в Україні (№ 7183-1 від 10.10.2017) — також визначає основні 
поняття, вводить поняття криптобіржі та передбачає отримання ними 
статусу фінансових установ з наступним отриманням ліцензій на діяльність 
та зниження тарифів на електроенергію у нічний час для майнерів.  

c. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні) 
(№ 7246 від 30.10.2017) 

d. Проект Закону Про розвиток цифрової економіки (№ 7485 від 
18.01.2018 року, депутат Каплін), який, втім, було відкликано у квітні 2018 
року. 

Цей законопроект впроваджує поняття ICO («розміщення цифрових 
знаків (токенів)»), однак не встановлює ніяких засад державного 
регулювання цієї діяльності та не встановлює цивільно-правового режиму 
криптовалюти як об'єкта власності (майно/кошти/актив), натомість 
визначає токен, як універсальну одиницю обміну. 

Перші два законопроекти отримали негативні оцінки як з боку 
Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (регулятор діяльності відповідно до законопроекту 7183-
1) так і з боку Національного Банку України (регулятор згідно статті 3 
законопроекту 7183), однак без висвітлення конкретних недоліків вказаних 
законопроектів. 

На наш погляд, суттєвими недоліками обох актуальних законопроектів 
є: 1) повна відсутність регулювання первинного продажу криптовалюти 
(ICO). Законопроект 7183-1 передбачає лише емісію деривативів на 
криптовалюту, де базовим активом є одиниця криптовалюти (токен), однак 
зі змісту законопроекту вбачається, що це стосується вже існуючих 
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криптовалют, які перебувають в обігу; 2) пряма заборона участі у 
статутному капіталі криптобіржі країн офшорної зони (згідно переліку 
Кабінету Міністрів); 3) встановлення вимог щодо ділової репутації 
засновників криптобіржі. 

Додатково, правоохоронна система України (зокрема Національна 
поліція) виступає за заборону криптовалют (як засобу оплати товарів, 
вилучених з цивільного обороту) та відмічає тенденцію зростання злочинів, 
пов'язаних з присвоєнням криптовалюти. 

Висновки 
1. Чинне правове середовище України дозволяє використовувати 

криптовалюту в якості активу у бартерних операціях. Разом із цим відсутнє 
будь-яке правове регулювання емісії криптовалют та діяльності криптобірж 
та обмінних пунктів. 

2. Законотворчий процес, пов'язаний з обігом криптовалют 
інертний, запропоновані законопроекти є неповними та містять суттєві 
прогалини. 

3. Вказане дозволяє зробити негативний висновок щодо 
можливості ICO на території України. 

 
III. Бізнес-процеси пов'язані з криптовалютами та орієнтовний 

перелік юридичних послуг, пов'язаних із такими процесами 
1) Загалом, усі бізнес-процеси, що оточують криптовалюти, 

можна розподілити на декілька великих груп: 
a. Емісія криптовалюти (ICO) 
b. Набуття криптовалюти (шляхом майнингу, купівлі-продажу або 

бартерної операції) 
c. Зберігання криптовалюти. 
d. Використання криптовалюти, як платіжного засобу (як 

виконання грошового зобов'язання в контексті окремої угоди або смарт-
контракту). 

2) Для мети цієї статті ми концентруємось на переліку можливих 
юридичних послуг щодо емісії криптовалют та використання 
криптовалюти. 

Емісія криптовалюти (ICO) 
Як пояснювалося вище, відсутність спеціального законодавства, та 

визначення криптовалюти, як об'єкту цивільних прав у чинному 
законодавстві України, не кажучи про вакуум у державному регулюванні 
обігу криптовалют дає підстави робити однозначний висновок про 
неможливість проведення емісії криптовалют у правовому полі України. 

Разом із тим, питання емісії криптовалют розглядатиметься в 
окремому розділі цієї статті, який присвячено найбільш сприятливим 
юрисдикціям для проведення ICO. 

В межах цього розділу наводимо перелік тих питань, які повинні бути 
предметом юридичного супроводу на етапі емісії криптовалюти. 

1. Розробка стратегії емісії (Pre-ICO) 
a. Розробка/юридичний аналізWhitePaper, стратегії емісії 

(продаж токенів/продаж акцій проектної компанії) та Застережень щодо 
відповідальності (ICO LegalDisclaimer). 

b. Розробка угоди про продаж майбутніх токенів (Simple 
Agreement for Future Tokens, SAFT). 

c. Визначення оптимальної юрисдикції. 
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d. Підготовка юридичного висновку щодо алгоритму проведення 
ICO в обраній юрисдикції. 

e. Побудова корпоративної структури проекту, повний спектр 
корпоративних послуг (створення та адміністрування юридичних осіб), 
фідуціарні послуги. 

f. Узагальнений аналіз оподаткування фінансових потоків, 
пов'язаних з емісією, механізму конвертації криптовалют, залучених у ході 
емісії у фіатні засоби. 

2. Оформлення правовідносин з інвесторами 
a. Розробка договору з інвестором. 
b. Розробка правової конструкції розподілу інвестицій, залучених у ході ICO. 
c. Аналіз та коментарі на маркетингові матеріали. 
d. Підготовка рекомендацій щодо KYC/AML та розкриття 

інформації про пропонування токенів інвесторам з метою дотримання 
законодавства країн, резидентами яких є інвестори. 

3. Проведення емісії та супутні послуги 
a. Розробка угоди про придбання токенів (Token Purchase 

Agreement). 
b. Розробка Пропозиції по приватному розміщенню (ICO Private 

Placement Offering Document). 
c. Розробка Колективної пропозиції по розміщенню (pre-

CrowdTokenOffer (Pre ICO) and Crowd Token Offer Agreement (ICO). 
d. Розробка Політики конфіденційності, Умов користування та 

Політики безпеки (Privacy Policy, Terms of Use, Security Policy). 
Використання криптовалюти 
Як зазначалося, основним аспектом використання криптовалюти на 

сьогодні є її використання, як платіжного засобу. Таким чином, пов'язаними 
юридичними послугами в цьому контексті є: 

• аналіз угоди, у якій криптовалюта виступає платіжним засобом або 
засобом забезпечення виконання зобов'язання та підготовка відповідного 
правового висновку; 

• участь у розробці смарт-контракту (переліку подій, які є юридичними 
фактами та юридичних наслідків цих подій) та підготовка Застережень 
щодо відповідальності. 

 
IV. Сприятливі юрисдикції 
Для мети цієї статті ми розглянемо найбільш сприятливі юрисдикції 

для проведення ICO станом на листопад 2018 року за критерієм кількості 
успішних ICO у 2017 році, що залучили більше $ 10 мільйонів, однак без 
аналізу процедури проведення ICO в тій чи іншій юрисдикції. 

A. Сінгапур 
Країна має 7-й найвищий ВВП на душу населення (станом на 1серпня 

2018 року) і є домінуючою юрисдикцією ICO в 2017 році (11 (20,7%) з 53 
успішних кампаній ICO у 2017 році). 

Існує кілька факторів, які роблять країну такою привабливою 
юрисдикцією для підприємців у криптопросторі. 

Monetary Authority of Singapore (MAS), фінансовий регуляторний орган 
країни, у серпні 2017 року заявив, що регулює цифрові токени «якщо (вони) 
становлять товари, регульовані відповідно до Закону про цінні папери та 
ф'ючерси (Глава 289, SFA)». 
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Цей підхід є подібним до того, який свого часу висловила Комісія США 
з цінних паперів та бірж (U.S. Securitiesand Exchange Commission, SEC), 
«питання того, чи передбачає конкретна інвестиційна транзакція 
пропозицію або продаж цінного папера ... буде залежати від фактів та 
обставин, включаючи економічні реалії угоди», що, в свою чергу, означає, 
що правова природа емітованої криптовалюти (зокрема, чи є токен цінним 
папером) чітко не визначена. 

Маємо зауважити, що MAS, при вирішенні питання щодо природи 
криптовалюти, спирається на напрацювання SEC, зокрема так званий «тест Хоуї»1. 

Тим не менш, MAS опублікував ще одну заяву в грудні, 2017 року, де 
закликав інвесторів приймати рішення «з особливою обережністю» та 
визнати «значні ризики», які існують у криптографічному ринку в цілому. 

Хоча тональність останньої доповіді, як видається, свідчить про 
стурбованість влади Сінгапуру з приводу спекулятивного характеру 
криптокультур, MAS також дає зрозуміти, що він «не регулює крипто 
валюти», виражаючи свою нейтральну позицію щодо цього ринку. 

Насправді, ми можемо сказати, що MAS має досить сприятливе 
ставлення до FinTech компаній. MAS схильний «заохочувати більше 
експериментів у сфері FinTech» через програму, яку він називає ініціативою 
Fintech Regulatory Sandbox.  

Ця програма заохочує «фінансові установи, а також гравців FinTech, 
експериментувати з інноваційними фінансовими продуктами або 
послугами», а також надає «відповідні гарантії для усунення наслідків 
невиконання та підтримки загальної безпеки та надійності фінансової 
системи». 

Підтвердженням лояльності є те, що MAS є автором путівників для 
учасників FinTech та численних рекомендацій. 

Підсумовуючи сказане, той факт, що MAS, який де-факто виконує 
функції центрального банку і регулятора фінансового сектору Сінгапуру, 
активно підтримує розробку ініціатив FinTech, свідчитьпро найбільш 
привабливу і надійну регуляторну позицію держави щодо ICO у світі. 

Приклад: ENJIN COIN. Здобувши понад $ 20 мільйонів у продажу, Enjin 
є «найбільшою онлайн-платформою для створення ігрових співтовариств». 
Його головна особливість - EnjinCoin (ENJ), налаштовувана криптовалюта 
та платформа для віртуальних товарів для ігор. 

За оцінкою MAS, токенENJ не відповідає критеріям тесту Хоуі, а тому 
навряд чи буде класифікований як цінний папір, на який можуть 
поширюватися більш жорсткі правові норми відповідно до положень SEC. 

B. Швейцарія 
Швейцарія, відома багатовіковою традицією економічної та політичної 

стабільності, виявилася другою за популярністю сприятливою 
юрисдикцією, враховуючи, що 9 (16,9%) успішних кампаній ICO у 2017 році 
було проведено саме тут. 

                                                           
1Тест Хоуї (HoweyTest) – це тест, створений Верховним Судом США у справі SEC v. W.J. 

HoweyCo., 328 U.S. 293, 301 (1946) для визначення того, чи кваліфікуються певні операції як 
"інвестиційні контракти". Якщо це так, то відповідно до Акту про цінні папери 1933 року та 
Закону про біржі цінних паперів від 1934 року ці операції вважаються цінними паперами, і 
як наслідок – підпадають під певні вимоги до розкриття та реєстрації. Коротко 
підсумовуючи, тест складається з чотирьох питань: 1. Чи відбувається інвестування 
грошей? 2. Чи очікується прибуток від інвестицій? 3. Чи відбувається інвестування 
у групу компаній? 4. Чи є прибуток наслідком зусиль засновника або третіх осіб? 
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Як і у випадку з Сінгапуром, регуляторна позиція Швейцарії стосовно 
ІСО ще не зовсім однозначна: швейцарський регулятор фінансового ринку 
(SwissFinancialMarketSupervisoryAuthority, FINMA) заявляє, що, хоча і 
визнає «інноваційний потенціал такої технології», він також заявляє, що 
деякі аспекти процедури ICO «можуть охоплюватися вже існуючими 
правилами». 

Однак країна вже задекларувала себе як сприятливе місце в крипто-
валютному просторі задовго до цієї заяви. 

У 2013 році ЙоханГеверте, засновник Monetas (компанія з розробки 
програмного забезпечення), висунув ідею створення Крипто-долини 
(CryptoValley, за аналогією з Кремнієвою долиною), щоб зробити країну 
глобальним центром крипто-технологій. 

Ця ідея була втілена у життя створенням Асоціації Крипто-Долини 
(CryptoValleyAssociation, CVA) «незалежної, підтримуваної державою 
асоціації, створеної для повного використання сильних сторін Швейцарії для 
створення провідної в світі системи блок-чейнів та криптографічних 
технологій». 

CVA підтримує розробку крипто-стартапів шляхом просування 
досліджень у цій галузі, надання рекомендацій щодо політики та організації 
різних галузевих подій тощо. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Швейцарія є найкращим 
місцем з точки зору отримання широкого спектру підтримки від спільнот 
крипто-ентузіастів. 

Приклад: Bancor. Відомий факт, що Ethereum (наступна криптовалюта 
після біткоін за капіталізацією) був запущений у Швейцарії, з Фондом 
Ethereum в кантоні Цуг. 

Bancor - це один з багатьох проектів, які використовують екосистему 
Ethereum та CryptoValley, і сам Bancor є одним з членів лабораторії Genesis, 
розташованої у CryptoValley. Це децентралізована мережа, яка дозволяє 
обмінюватися будь-якими маркуваннями Ethereum, сумісними з ERC20, за 
математично прозорою швидкістю, забезпечуючи при цьому постійну 
ліквідність токенів без будь-яких ризиків контрагентів. 

Варто також відзначити, що протягом декількох годин після початку 
продажутокенів,капіталізація досягла $ 153 мільйони, зробивши 
Bancorодним з найуспішніших ІСО, що коли-небудь проводилися. 

Тим не менш, в подальшому, менш ніж за місяць після запуску відбулось 
зниження цін на 50%, в результаті чого деякі інвестори назвали Bancor 
«найгіршим ICO за всю історію». Хоча початковий рівень цін було відновлено 
27 грудня 2017 року, цей досвід показує, що проекти з найуспішнішими 
кампаніями ICO не обов'язково матимуть довгостроковий бізнес-успіх. 

C. Кайманові острови 
Ця Британська заморська територія (BritishOverseasTerritory, BOT) 

відзначається, як одна з найцікавіших юрисдикцій для структурування 
ICO. Завдяки своїй стабільній політичній та правовій платформі, тут 
зареєстровано багато офшорних компаній, більшість з яких є 
інституційними клієнтами, оскільки вони віддають перевагу енергійним 
регуляторним та правовим рамкам, що відповідають міжнародним 
стандартам. 

Сприятлива регуляторна та юридична атмосфера, робить цей BOT 
одним з найбільш привабливих і надійних регіонів для започаткування ICO. 

У той же час однією з проблем для кампанії ICO у цій юрисдикції є 
необхідність розуміння характеру випущеного токену. 
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Зокрема, якщо токен відповідає тесту Хоуї (як описано вище), він буде 
розглядатися як цінний папір, потенційно підпадаючи підконтроль SEC та 
нагляду інших регуляторних органів. Проте деякі експерти вважають, що 
визначення «цінного паперу», як це передбачено законодавством 
Кайманових островів, не поширюється на токен, що є сприятливим 
фактором, який полегшує процес продажу токенів. 

Хоча і цій юрисдикції існує певна ступінь юридичної невизначеності, 
ми вважаємо це ознакою того, що регулюючі органи країни потребують 
певного часу, щоб належним чином встановити структуру нагляду за всіма 
FinTechініціативами. 

Таким чином, ICO з чітким набором цілей та добре структурованими 
дорожніми картами будуть мати найбільший успіх завдяки досить 
розробленому правовому полю британської юрисдикції на Кайманових 
островах. 

Приклад: Block.one. Зібравши більше $ 185 мільйонів за 5 днів, 
кампанія Block.one вважається однією з найбільш успішних ініціатив ICO, 
що коли-небудь були запущені. В якості платформи, де «легко масштабовані 
Децентралізовані автономні громади можуть бути легко створені, 
запущені та керовані», вона позиціонується як децентралізована 
платформа, на якій можна створювати всі види веб-програм, які є 
безпечними та дешевими. 

D. Бермудські острови 
Бермудські острови (також Британська заморська територія) швидко 

стають світовим лідером у галузі Fintech, заснувавши індивідуальний 
законодавчий та регуляторний режим Fintech. 

Станом на кінець 2017 сукупна капіталізація компаній, походженням 
з Бермудських островів та зареєстрованих на NYSE та Nasdaq, становила 
приблизно 240 мільярдів доларів. 

Бермудські острови позиціонують себе як юрисдикцію, яка може 
забезпечити стабільне правове середовище, належне корпоративне 
управління та відповідний захист споживачів, необхідних для процвітаючої 
галузі Fintech, а також для тих, хто хоче розвивати та інвестувати в такі 
технології.  

Бермудські острови слугують юрисдикцією для створення та діяльності 
міжнародних компаній довше, ніж будь-який інший міжнародний 
фінансовий центр, і завжди демонстрували свою прихильність до 
дотримання міжнародних стандартів співпраці та прозорості: починаючи з 
2009 року Бермудські острови перебувають у «білому списку» Організації з 
економічної співпраці та розвитку (Organization for Economic Cooperation 
and Development) країн, що відповідають стандартам податкової 
прозорості. 

Міцність репутації Бермуд підтверджується також тим фактом, що 
більшість компаній з переліку Fortune 100 підтримують певну присутність 
на Бермудських островах. 

Важливим маркером привабливості Бермудських островів, як зручної 
юрисдикції для ICOстала розробка відповідного спеціального 
законодавства. 

9 липня 2018 року було прийнято Закон про внесення змін до Закону 
про товариства з обмеженою відповідальністю компаній Бермудських 
островів та компаній з обмеженою відповідальністю 
(CompaniesandLimitedLiabilityCompany (InitialCoinOffering) AmendmentAct, 
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2018), якимбули внесенінеобхідні зміни до законодавства в частині 
регулювання діяльності компаній, що провадять ICO. 

Зазначений закон регулює пропозиції «цифрових активів», термін, 
який застосовується до всіх категорій токенів (незалежно від того, чи вони 
є утилітарними – створеними для реалізації певного проекту – або є 
самостійним засобом платежу, з ознаками цінного паперу чи без таких). 

Тим не менш, основна мета цього закону — більше детальне 
регулювання ICO, які є громадськими проектами або подібними проектами. 
Закон детально не регулює як приватні продажі, так і ICO, направлені на 
створення криптовалюти, як засобу платежу, включаючи супутні послуги 
(обслуговування гаманців, рахунків, тощо). Зазначена діяльність стала 
предметом окремого регуляторного акту – Закону про цифровий бізнес, 
(DigitalAssetBusinessAct, 2018), який було прийнято на початку серпня 2018 
року та планується ввести в дію у вересні 2018 року. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Бермудські острови є 
привабливою юрисдикцією з точки зору надзвичайно стрімкого розвитку 
спеціального законодавства щодо криптовалют. 

 
Цей короткий порівняльний аналіз показує важливість і доречність 

визначення правового статусу криптовалют в Україні. Одним із головних 
питань в Україні залишається підходи і розуміння криптовалюти, як майна, 
чому буде присвячений подальший науковий пошук. 
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TO THE QUESTION OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF CRYPTO 
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The article deals with issues of legal regulation of crypto currency, which will 
resolve the most urgent issues related to the circulation and use of crypto 
currency (e-currency) in Ukraine. It is established that in today's conditions it 
is impossible to use cryptography on the territory of the state, since the Internet 
space has no boundaries and it is impossible to isolate from it. The lack of 
proper regulation also creates a big gap not only in the private law field. 
However, the generic feature, the question of determining the object of 
regulation in relation to crypto currency, should be sought first and foremost in 
the field of private law. A brief comparative analysis shows the importance and 
relevance of determining the legal status of cryptographic goods in Ukraine. One 
of the main issues in Ukraine remains the approaches and understanding of 
criminals as property. 
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Статтю присвячено дослідженню мобільної 
комерції в Україні. Проаналізовано переваги 
мобільної комерції та виокремлено низку 
проблем, вирішення яких сприятиме розвитку 
мобільної комерції в Україні. 
 

Ключові слова: електронна комерція, мобільна комерція, смартфон, 
планшет, мобільні платежі. 

 
Однією з найбільш поширених телекомунікаційних мереж є 

міжнародна мережа Інтернет. Сьогодні технології проникли не лише у 
повсякденне життя людей, але й зайняли важливу нішу у розвитку бізнесу 
та економіки в цілому. Кількість регулярних користувачів Інтернету в 
Україні постійно збільшується, майже половина жителів сіл вже мають 
доступ до Інтернету, а у великих містах їх кількість вже наблизилась до 
середньоєвропейських значень. Активно зростає й частка тих, хто 
використовує Інтернет з мобільних пристроїв [1].  

Нині провідні економіки світу демонструють стрімкий розвиток 
електронних механізмів торгівлі, більш того, інформаційні технології 
активно застосовуються в усіх секторах сучасної економіки. Порівняно з 
2014 роком у 2015 році – зростання електронних замовлень та платежів 
відбулося на 20%, у 2016 році – близько 35 %, і експерти прогнозують 
зростання частки електронної комерції у 2017 році аж до 45%[2].  

Дослідженню питань пов’язаних з мобільною комерцією присвячені 
праці таких вчених як Гармідер Л. Д., Годін І. М., Макаревич Н. В., 
Трофимчук М. І., Полях В. М., Шалева О. І. та ін. 

Метою наукової статті є дослідження перспектив розвитку мобільної 
комерції в сучасних умовах в Україні.  

Існує багато трактувань поняття електронної комерції. Електронна 
комерція – це взаємодія суб’єктів бізнесу з приводу купівлі-продажу товарів 
та послуг (матеріальних та інформаційних) з використанням інформаційних 
мереж [3].  

Трактують поняття електронної комерції також і як будь-які форми 
ділових угод, при яких взаємодія сторін здійснюється електронним 
способом замість фізичного обміну чи безпосереднього фізичного 
контакту[4]. В широкому розумінні електронною комерцією можна вважати 
використання комп’ютерних мереж та технологій для підвищення 
ефективності роботи будь-якого суб’єкта господарювання. Основною 
перевагою електронної комерції є відсутність збутових структур [5]. 
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Відповідно до статті 3 Закону України «Про електронну комерцію» від 
3 вересня 2015 року електронна комерція – це відносини, спрямовані на 
отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо 
набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені 
дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, 
внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки 
майнового характеру. 

Необхідно зазначити, що пристрої мобільного зв’язку, тобто мобільні 
телефони та планшети з gsm-модулями, сьогодні набагато популярніше 
персональних комп’ютерів або ноутбуків. Така популярність цих приладів 
призвела до розширення їх використання для нових сфер застосування, 
зокрема для електронної торгівлі, тобто для видачі та реєстрації замовлень і 
оформлення платежів. Лідерами за обсягами покупців в Інтернеті є 
Великобританія – 77,2%, Японія – 71,8%, Німеччина – 70,9%, Норвегія – 
70,3%, Швейцарія – 70,2% [6]. 

Слід зазначити, що кількість абонентів мобільного зв’язку в світі за 
останнє десятиліття зростала швидкими темпами і з розрахунку на 100 
жителів становила в середньому 97 осіб [7]. За даними дослідження Ericsson 
Mobility Report, кількість підключень до мобільних мереж у 2015 р. 
практично зрівняється з чисельністю світового населення, а в 2019 р. 
складатиме орієнтовно 7,6 млрд. В Україні на кінець І кварталу 2015 р. 
кількість вітчизняних абонентів склала майже 61,6 млн. осіб, тобто 
забезпеченість населення цим видом зв’язку на 100 осіб в середньому по 
Україні дорівнює 143,5. Такий високий показник пояснюється значною 
популярністю мобільних телефонів на дві сімкарти. У той же час, за даними 
Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), фактично 
користувачами мобільного зв’язку є 88% жителів країни [8]. За даними 
Google, майже 20% трафіку – це відвідування з мобільних пристроїв. 

Такі високі показники техніко-технологічного забезпечення об’єктивно 
сприяють активному формуванню й розвитку системи мобільної комерції 
як у світі, так і в Україні. Мобільна комерція – це купівля-продаж товарів, 
надання послуг із застосуванням мобільних електронних пристроїв [9, 
с. 120]. До таких пристроїв переважно відносяться мобільні телефони, 
смартфони та планшети. 

Смартфони на відміну від звичайних стільникових телефонів мають 
більший обсяг оперативної пам’яті та власний достатньо потужний 
процесор. До смартфонів можливе підключення бездротової GPS-
приставки. Завдяки таким характеристикам смартфони підтримують 
значну кількість програм. Планшет, або планшетний комп’ютер – це новий 
підвид сучасних персональних комп’ютерів. Головною особливістю 
планшета є сенсорний екран, котрий займає основну площу передньої 
панелі пристрою і виконує роль основного засобу входу й управління [10]. 

Слід зазначити, що перспективи використання мобільних пристроїв для 
здійснення покупок більш сприятливі, ніж використання стаціонарного 
персонального комп’ютера. Причиною цього висновку є те, що споживачі 
відносяться до мобільного телефону як до чогось особистого і більше 
довіряють спілкуванню по такому телефону порівняно з використанням 
апаратів фіксованого зв’язку або персонального комп’ютера, яким нерідко 
користується група осіб. Окрім того, існує ще одна перевага, а саме 
можливість використовувати мобільний телефон у будь-якому місці без 
необхідності прив’язки до певного місця, що потрібно для апаратів 
фіксованого зв’язку, або громіздкого стаціонарного комп’ютера. Мобільна 
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електронна комерція («m-commerce») розвивається дуже стрімко, дозволяючи 
ведення електронної комерції в зручній обстановці лише за наявності 
обраного портативного пристрою (наприклад, мобільного телефону) та 
функціонуючих мережевих технологій. Використовуючи мобільний пристрій, 
користувачам максимально зручно користуватися перевагами, що може 
запропонувати електронна комерція. За допомогою інноваційних технологій, 
сучасні мобільні пристрої є не лише засобом мобільного зв’язку, але й 
оснащені широкими спектром функціональних програм, що дозволяє 
приєднуватися до електронних мереж в будь який час.  

Висока динамічність і перспективність мобільної комерції пов’язана з 
тим, що саме мобільні технології пропонують користувачам швидкий, зручний 
спосіб задоволення споживчих потреб із можливістю значної економії часу. 
Найпопулярнішими товарами, які покупці купують за допомогою мобільних 
пристроїв є побутова, комп’ютерна техніка та електроніка (69% споживачів); 
одяг (58%); аксесуари й подарунки (45%); косметика та парфумерія (39%), а 
також залізничні, автобусні й авіаквитки (37%) [11]. 

Разом з зростанням популярності мобільної комерції спостерігається 
ріст шоурумінгу (showrooming) – коли покупець заходить в звичайний 
магазин лише з метою «оглянути» товар, а купує його дешевше в 
електронному магазині. 

Отже, мобільний пристрій обіцяє стати основним гаджетом у сфері 
електронної комерції не лише в Україні, але у світі. Мобільна комерція має 
значний потенціал і низку додаткових можливостей ведення бізнесу: 

– відсутність обмежень, оскільки для здійснення будь-якої покупки не 
потрібно бути поряд з комп’ютером, а достатньо лише мобільного телефону. 
При цьому важливим фактором, який позитивно впливає на зростання 
онлайн-покупців, є поширення доступу до 3G , 4 G; 

– локалізація, що надає можливість отримати доступ до інформації, яка 
стосується придбання товару у певному заданому регіоні; 

– персоналізація, надає можливість ідентифікувати власника та 
побудувати відносини з кожним окремим клієнтом. 

Нині m-commerce виступає як серйозна конкурентна перевага, що 
дозволяє залучати нових клієнтів та завойовувати більшу долю ринку. Слід 
зазначити, що мобільна комерція має і негативні риси, серед яких 
відсутність належної безпеки, конфіденційності операцій, оскільки система 
обслуговування за допомогою мережі Інтернет може бути піддана атаці. 
Недостатній захист інформації, що передається через Інтернет може 
призвести як до шахрайства, так і до порушення таємниці особистого 
життя в умовах можливості чіткої фіксації хто, що, коли і в кого купував. 
Крім того, необхідно зазначити і про низький рівень довіри покупців до 
вітчизняних платіжних систем. Даний аспект потребує посиленої уваги як 
від розробників комплексного банківського програмного забезпечення, так 
і від самих банківських установ. Так, у 2014 р. понад 20% усіх шахрайських 
операцій були пов’язані з мобільними каналами, у зв’язку з чим збитки 
торговців, які працюють в сфері мобільної комерції, склали близько 1,36% 
загального обсягу виручки [12]. 

Наступним недоліком мобільної комерції є обмеження, які пов’язані із 
спроможністю та швидкістю мереж – відсутність покриття 3G(4 G) по всій 
території України, а іноді мала пропускна спроможність каналів та низька 
швидкість передачі інформації. До недоліків віднести можна розмір екрану 
мобільного телефону, який не є зручним при наборі тексту. 
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Однією з найсуттєвіших проблем є законодавче та державне 
регулювання господарської діяльності в Інтернеті та захист прав інтернет-
споживачів, продуктів інтелектуальної власності. У зв’язку з цим необхідно 
привести законодавчу базу у сфері здійснення електронних трансакцій в 
Інтернеті у відповідність до світових стандартів[13].  

Таким чином, можна зробити висновок, що мобільна комерція успішно 
розвивається не лише у світі, а й в Україні, завдяки доступності без 
територіальних та часових обмежень до послуг (товарів). Проте залишається 
актуальним запровадження належної технологічної, законодавчої та 
організаційної підтримки мобільної комерції. 
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One of the most common telecommunication networks is the international 
Internet network. Today, the proportion of those who use the Internet from 
mobile devices is also actively growing. Mobile devices, that is, mobile phones 
and tablets with gsm-modules, today are far more popular than personal 
computers or laptops. High indicators of technical and technological support 
objectively contribute to the active formation and development of the mobile 
commerce system in the world as well as in Ukraine. 
Mobile commerce is the sale of goods, the provision of services using mobile 
electronic devices: mobile phones, smartphones and tablets. Modern mobile 
devices are not only a mobile device but also feature a wide range of functional 
applications that allow you to connect to electronic networks at any time. Mobile 
commerce has significant potential and a number of additional business 
opportunities. Now m-commerce is a serious competitive advantage, which 
allows you to attract new customers and win a bigger market share. Household 
appliances, computers and electronics are the most popular products that 
customers buy with mobile devices; clothing; accessories and presents; 
cosmetics and perfumes, as well as rail, bus and air tickets. 
Mobile commerce also has negative features, including lack of proper security 
and confidentiality of operations. The next disadvantage of mobile commerce is 
the limitations associated with the ability and speed of networks - the lack of 
coverage of 3G (4 G) throughout the territory of Ukraine. Also, the disadvantages 
include the size of the screen of a mobile phone, which is not convenient when 
typing. 
Mobile commerce is successfully developing not only in the world but also in 
Ukraine, due to availability without territorial and time limits to services (goods). 
However, the introduction of proper technological, legislative and organizational 
support for mobile commerce remains relevant. 
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В статті досліджена загальнотеоретична 
характеристика права суб’єктів господарювання 
на захист. Наголошується, що право на захист 
включає в себе широкий діапазон можливостей, що 
реалізуються суб’єктом захисту, із наступними 
характерними ознаками: комплексний характер 
(тобто можуть бути як матеріально-правовими, 
так і процесуальними); спрямовані в першу чергу 
не на спричинення шкоди правопорушнику, а на 
захист прав тієї особи, яка їх реалізує. Категорія 
«захист» являє собою комплексне явище, а тому її 
розкриття або через матеріальну («теорія мір»), 
або через процесуальну («теорія діяльності») 
складову, відірвано одна від одної, веде до 
невиправданої однобічності розуміння даної 
категорії. Підкреслюється, що захист прав може 
мати місце і без застосування примусової 
діяльності державних органів. Також 
підкреслюється взаємозв’язок захисту та 
відповідальності, однак встановлюється, що міри 
відповідальності завжди спрямовані на захист 
права, а захист, як такий, може здійснюватися не 
тільки мірами відповідальності. Досліджується 
та розкривається співвідношення понять «захист 
прав» та «охорона прав», а також поняття 
«механізм захисту прав суб’єктів господарювання». 
 

Ключові слова: право на захист, міри відповідальності, охорона прав, 
механізм захисту прав суб’єктів господарювання. 

 
Здійснення господарської діяльності в ринкових умовах означає, серед 

іншого, й можливість суб’єктів господарювання захищати свої порушені чи 
оспорювані права, тобто мати гарантовані державою можливості гідно 
реагувати у конфліктних ситуаціях з метою захисту своїх прав.  

Нормативне положення Конституції України [1] про те, що держава 
забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання 
отримало логічне продовження і конкретизацію в низці законодавчих актів, 
зокрема в Господарському кодексі України (далі – ГК України) [2] і в 
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Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) [3]. Положення, закріплені 
в зазначених законодавчих актах, мають важливе методологічне значення 
для здійснення суб’єктами господарювання свого права на захист у 
практичній площині. 

Сама по собі категорія «право на захист» є загальноправовою, про що 
справедливо зазначається у літературі [4, с. 7]. Дане положення можна 
підтвердити й тим, що на міжнародному рівні, а саме - ст. 13 Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – 
Конвенція) [5] передбачено, що кожен, чиї права та свободи було порушено, 
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, 
навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої 
офіційні повноваження. 

М. О. Рожкова пропонує розглядати «право на захист» в об’єктивному 
та суб’єктивному розуміннях. Так, в об’єктивному розумінні «права на 
захист» мова йде про юридичний інститут – сукупність правових норм, які 
регулюють відносини, пов’язані із захистом прав, і який (інститут) включає 
норми як матеріально-правового, так і процесуально-правового характеру. 
В суб’єктивному ж розумінні під «правом на захист» дослідниця розуміє 
вибір можливості відповідної поведінки суб’єкта захисту, що дозволяється 
діючим законодавством [6], що на нашу думку є цілком обґрунтовано. 

Втім, якщо юридична доктрина більш-менш однозначна в трактуванні 
права на захист в об’єктивному розумінні, то його трактування в 
суб’єктивному розумінні до сих пір є дискусійним. При чому ця дискусія (в 
матеріально-правовому аспекті) зводиться до питання чи є право на захист 
самостійним суб’єктивним правом або ж являє собою невід’ємний елемент 
будь-якого суб’єктивного права. Тобто зазначена дискусія розвивається в 
руслі, перш за все, співвідношення права на захист та суб’єктивного права. 

Так, представником першого підходу можна назвати С. В. Курильова, 
який стверджує, що право на захист є самостійним суб’єктивним правом, 
що виникає в результаті правопорушення, перешкод у здійсненні права [7, 
с. 191-193]. Такої ж думки притримується й Е. Я. Мотовіловкер, право на 
захист за яким є новим охоронним суб’єктивним правом, що виникло зі 
специфічних обставин (наприклад, правопорушення, об’єктивно-
протиправного діяння, що сигналізує про потребу в захисті) [8, с. 6]. 

Як бачимо, «самостійність» права на захист як суб’єктивного права 
прив’язується до теорії охоронних правовідносин, що була розроблена 
представниками науки теорії права. Дійсно, в теорії права розрізняють 
регулятивні та охоронні правовідносини. Підставою для виникнення 
перших є правомірна поведінка суб’єктів права, вони (регулятивні 
правовідносини) створюють природну тканину правопорядку, направлені 
на впорядкування, закріплення та розвиток суспільних відносин та 
сприяють реалізації регулятивної функції права. Формуючись на основі 
регулятивних норм, регулятивні правовідносини містять конкретні 
суб’єктивні юридичні права та обов’язки. Охоронні ж правовідносини 
виконують охоронну функцію права і виникають на основі охоронних 
правових норм внаслідок порушення правових норм, суб’єктивних прав, 
містять не лише міри захисту, але й міри відповідальності. У підсумку 
зазначені види правовідносин відрізняються один від одного 
цілепризначенням, особливостями виникнення та припинення, змістом та 
можливостями державно-примусового впливу [9, с. 350-351].Таким чином, 
ключовою ознакою охоронних правовідносин (в рамках питання, що 
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досліджується) є те, що право на захист становить собою зміст охоронного 
правовідношення.  

Яскравим представником другого підходу (т. зв. «традиційного»), згідно 
якого право на захист є невід’ємним елементом (правомочністю) будь-якого 
суб’єктивного права, є В. П. Грибанов, який ще у своїй роботі 
«Осуществление и защита гражданских прав» зазначав, що « ... немає 
сумнівів, що право на звернення … за захистом порушеного права 
нерозривно пов’язане із суб’єктивним матеріальним правом принаймні у 
двох відношеннях: по-перше, воно виникає лише з порушенням 
суб’єктивного цивільного права або з його оспорюванням іншими особами; 
по-друге, характер самої вимоги про захист права визначається характером 
порушеного або оспорюваного матеріального права, зміст та призначення 
якого в основному і визначає спосіб його захисту. Тому з матеріально-
правової точки зору немає перепон для того, щоб розглядати право на 
захист в його матеріально-правовому аспекті як одна з правомочностей 
самого суб’єктивного цивільного права» [10, с. 106]. 

Водночас, цікаво зазначити, що в своїх подальших роботах 
В. П. Грибанов почав притримуватися прямо протилежної думки, 
зазначаючи наступне: «право на захист являє собою суб’єктивне цивільне 
право, що представляє собою юридично закріплену можливість 
управомоченої особи використовувати спеціальні міри правоохоронного 
характеру» [11, с. 159-160], пояснюючи зміну своїх поглядів тим оновленим 
значенням, яке захист прав громадян та організацій набуває в умовах 
правової держави. 

Вже згадувана сучасна дослідниця М. О. Рожкова також 
притримується зазначеної позиції. Вона аргументує зазначене постулатом 
про те, що кожному суб’єктивному праву учасника правовідношення 
повинен кореспондувати відповідний обов’язок іншого учасника, і таким 
чином право на захист не може розглядатися як окремий, самостійний 
різновид суб’єктивного права, оскільки йому не кореспондує відповідний 
обов’язок. В якості такого обов’язку не можна розглядати, наприклад, 
обов’язок належним чином та своєчасно виконувати зобов’язання, або 
обов’язок не наносити шкоди і т. д. це обов’язки, що витікають із 
заборонних норм. Подібні обов’язки охоплюють усіх учасників комерційного 
обороту незалежно від того, чи є особа управомоченою чи зобов’язаною [6]. 

Віддаючи належне дискусійності зазначеного питання та жодним 
чином не претендуючи на його вирішення (оскільки воно не є безпосереднім 
предметом даної статті), вважаємо за необхідне зазначити, що розгляд 
даного питання, на нашу думку, потрібно проводити також крізь призму 
можливості превентивного захисту прав суб’єктів, в тому числі суб’єктів 
господарювання. У разі визнання права на захист як самостійного права, 
що виникає та реалізується в охоронному правовідношенні (яке, в свою 
чергу, виникає на підставі порушення правових норм та суб’єктивних прав) 
за дужками залишається такий правовий феномен, який лише починає, але 
вже формується у правовій системі України, як превентивний (або 
попередній) захист прав.  

За О. А. Беляневич найсуттєвішою ознакою превентивного захисту 
можна назвати можливість його застосування за відсутності юридичного 
факту правопорушення. Відповідно, превентивний захист може бути 
визначений як виняткові і екстраординарні (в деяких випадках – тимчасові) 
правоохоронні заходи sui generis (особливого роду), що за визначенням, як 
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виняток із загального правила, не можуть бути універсальними і 
придатними для будь-яких правовідносин [12, с. 25-26]. 

Звичайно, проблематика превентивного захисту є дотичною до 
досліджуваного нами питання, але водночас надзвичайно глибокою та 
такою, що потребує окремого докладного дослідження. Водночас, вона 
дозволяє віднайти додатковий аргумент на користь позиції про право на 
захист як правомочності будь-якого суб’єктивного права, яка дозволяє 
суб’єкту реагувати відповідним чином не лише у випадку порушення його 
прав, а й у випадку імовірності порушення його прав у майбутньому. Таким 
чином, ця концепція охоплює теорію превентивного захисту прав суб’єктів 
господарювання у свої межі. 

Окремого дослідження потребують також можливості (правомочності) 
суб’єкта захисту, які дозволяють забезпечити захист права у різноманітних 
ситуаціях. В літературі до таких переважно відносять 1) можливість 
самостійного впливу на правопорушника; 2) можливість застосування до 
правопорушника мір оперативного впливу; 3) можливість звернутися до 
уповноважених органів (зазвичай до судових) з вимогою примусу 
порушника до відповідної поведінки. Вчені зазначають, що ретельний 
аналіз зазначених можливостей приводить до висновку, що перші дві 
правомочності надають суб’єкту захисту можливість впливати на 
порушника (зазвичай учасника правовідношення), а третя правомочність – 
можливість впливати на судовий орган з метою його спонукання до 
здійснення правозастосовної діяльності. Зазначається, що такий підхід, 
безсумнівно, сприяє змішування різноманітних правових явищ, оскільки 
перші дві правомочності визначаються матеріальним правом, а третя – 
процесуальним [6]. Водночас інші дослідники підтримують підхід за якого 
до змісту права на захист включаються як міри матеріально-правового 
характеру, так і міри процесуального характеру [11, с. 160], підкреслюючи 
таким чином всю складність та багатогранність досліджуваного поняття. 

Г. А. Свердлик та Е. Л. Страунинг пропонують розглядати зміст права 
на захист трирівневою системою дозволянь. Перший рівень – можливість 
управомоченої особи визначити спосіб та форму захисту порушеного права; 
другий рівень – дозволяє реалізувати обраний спосіб у рамках, що 
встановлені законом; третій рівень – являє собою можливість оскаржити у 
судовому або адміністративному порядку дії, які порушують права [13, с. 5–
6]. Водночас зазначений підхід лишає за своїми межами можливість 
застосування суб’єктом права самозахисту, тому навряд чи є вдалим. 

Як зазначає І. В. Зикова, зміст права на захист, тобто можливості 
управомоченого суб’єкта в процесі його реалізації, визначаються 
комплексом норм матеріального та процесуального права, які 
встановлюють: а) сам зміст правоохоронної міри; б) підстави для її 
застосування; в) коло суб’єктів, уповноважених застосовувати таку міру; г) 
процесуальний та процедурний порядок її застосування; ґ) матеріально-
правові та процесуальні права суб’єктів, по відношенню до яких зазначена 
міра застосовується [14]. 

Аби не вдаватись до описаної дискусії, зазначимо лише, що на нашу 
думку, право на захист включає в себе широкий діапазон 
можливостей, які можуть реалізовуватись суб’єктом захисту. 
Однією з характерних ознак таких можливостей є те, що вони по своїй 
природі носять комплексний характер, тобто можуть бути як 
матеріально-правовими, так і процесуальними. Іншою характерною 
ознакою таких можливостей, на нашу думку, є те, що вони спрямовані в 
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першу чергу не на спричинення шкоди правопорушнику, а на захист 
прав тієї особи, яка їх реалізує. 

В літературі наголошується на необхідності розмежування понять 
«право на захист» та «захист права» [6]. Дійсно, якщо реалізацією права є 
реалізація суб’єктивного права, то захистом права є реалізація права на 
захист, причому як в юрисдикційній, так і в неюрисдикційній формах. Втім 
поняття «захист права» трактується в доктрині по-різному. 

Можна виділити три основні теорії поняття захисту – це «теорія мір», 
«теорія діяльності» та «теорія функції».  

Так, представники першої теорії (Басін Ю. Г., Діденко А. Г, а також 
певною мірою Чечот Д. М. та ін.) визначають захист через передбачену 
законом систему мір для боротьби з правопорушеннями - як можливість 
застосування спеціальних мір, передбачених законом для боротьби з 
правопорушеннями, які (міри) спираються на державний примус й 
направлені на забезпечення недоторканості права та ліквідацію його 
порушення; сукупність мір правоохоронного характеру, направлених на 
застосування по відношенню до правопорушника примусового впливу з 
метою визнання оспорюваного або порушеного права [15]. 

Справедливою, на наш погляд, є думка про те, що «теорія мір» була 
запроваджена та розвинена переважно вченими матеріального права у 
прив’язці до легального «розкриття» поняття захисту через перелік його 
способів [16, с. 17]. Таким чином, «теорія мір» повністю зосереджується на 
матеріальній складовій поняття захисту.  

Представники «теорії діяльності» (Ареф’єв Г. П., Сабікенов С. Н., 
Васильєва Г. Д., Чечина Н. А. та ін.) розуміють під реальним захистом 
діяльність управомочених осіб або компетентних органів по усуненню 
перешкод на шляху здійснення суб’єктами своїх прав. За такого підходу, 
захист суб’єктивних прав виявляється в 1) діяльності управомочених 
органів та осіб у випадках, коли ким-небудь оспорюються або порушуються 
суб’єктивні права та інтереси; 2) дії державних та суспільних органів по 
попередженню порушення або відновлення порушених прав; 3) 
примусовому способі здійснення суб’єктивного права, який застосовується 
в установленому порядку компетентними органами з метою відновлення 
порушеного чи такого, що оспорювалось, права [15]. 

На думку Павлова В. В., хоч зазначена теорія наразі і підтримується 
більшістю вчених, вона, однак, ґрунтується на певній категоріальній підміні 
– замість поняття «захист» фактично аналізується поняття «реалізація 
(здійснення) захисту». І хоча всі істотні риси захисту проявляються тільки 
при його здійсненні, а дієвість захисту визначається саме можливостями 
його реалізації, визначення правової категорії «захисту» потребує аналізу в 
статичному стані. Тому вчений надає перевагу першій теорії – «теорії мір» 
[4, с. 13]. Видається, що «теорія діяльності» дійсно більше підкреслює 
процесуальну складову захисту – його «рух», «протікання». 

Нарешті, остання теорія – «теорія функції» – розглядає захист як 
функцію, яка здійснюється шляхом застосування компетентним органом 
будь-яких правових санкцій, як державно-примусову діяльність, яка 
направлена на здійснення відновлювальних задач (забезпечення виконання 
юридичних обов’язків зобов’язаною особою та відновлення порушених прав 
управомоченої особи). Представники даної точки зору (Андрєєв Ю. М., 
Ілларіонова Т. І. та ін.) зазначають, що захист суб’єктивних прав – це 
примусовий (по відношенню до зобов’язаної особи) спосіб здійснення 
суб’єктивного права, що застосовується у встановленому законом порядку 
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компетентними органами або самою управомоченою особою з метою 
відновлення порушених прав [15]. Однак, на наш погляд, дана теорія має 
істотну ваду в тому значенні, що підкреслює як основну ознаку захисту 
відновлення порушеного права управомоченою особою шляхом державно-
примусової діяльності. Адже, захист прав цілком може мати місце і без 
застосування примусової діяльності державних органів.  

Проаналізувавши існуючі концепції до розуміння поняття «захист», 
вважаємо, що дана категорія являє собою комплексне явище, тому її 
розкриття або через матеріальну («теорія мір»), або через процесуальну 
(«теорія діяльності») складову, відірвано одна від одної, веде до 
невиправданої однобічності розуміння. На нашу думку, обидві теорії 
розкривають сутність поняття захист суб’єктів господарювання, 
просто кожна з них зосереджується на окремій її складовій – 
матеріальній та процесуальній.  

Юридична доктрина, водночас, не виробила єдиного поняття «міра 
захисту». Так, одні вчені розглядають міру захисту як примусову діяльність 
держави; інші вчені – як оперативну односторонню примусову діяльність 
самої управомоченої особи, яка потребує захисту, без звернення за захистом 
права до компетентних державних чи суспільних органів; треті вчені 
ототожнюють міри захисту зі способами захисту [15]. На наш погляд, перші 
два підходи розкривають поняття мір захисту через його форми, при цьому 
змішуючи ці, нетотожні, поняття.  

Актуальним не тільки з доктринальної, а й з практичної сторони, є 
також питання співвідношення мір захисту з мірами юридичної 
відповідальності у сфері господарювання. Так, існує підхід, за якого «міри 
захисту» та «міри відповідальності» являють собою однопорядкові поняття, 
але виступають у якості різновидів більш загальної родової категорії права 
– «санкція». До числа спільних рис «мір захисту» та «мір відповідальності» 
відносять те, що 1) вказані міри є санкціями, заходами державного примусу 
і реалізуються в межах охоронних відносин; 2) вони мають 
правовідновлювальний характер, спрямовані на захист суб’єктивних прав; 
3) міри захисту та міри відповідальності, що спрямовані на 
правопорушника, можуть бути реалізовані у добровільному порядку, проте 
завжди мають ретроспективний характер; 4) для захисту суб’єктивних прав 
можуть бути застосовані одночасно кілька заходів відповідальності або 
способів захисту. В свою чергу, критеріями для розмежування відповідних 
заходів є безеквівалентний характер відповідальності і можливість їх заміни 
іншими методами впливу, що належать до однієї форми [17]. 

Водночас ще за радянських часів досить чітко підмітив основну ваду 
такого підходу А.С. Шевченко, який вважає невірним розглядати міру 
захисту та міри відповідальності як взаємовиключні категорії в силу 
належній цим санкціям правовстановлюючої функції. З позиції формальної 
логіки порушується концепція цих мір як однорідних: якщо дані категорії 
не являють собою взаємовиключних, то одна з них цілком або в певній 
частині охоплює іншу; наявність схожості цих категорій – не більше, ніж 
відображення загального родового «коріння» [18, с. 27]. 

Даний підхід до співвідношення «мір захисту» та «мір відповідальності» 
був підданий критиці також й сучасними українськими дослідниками. Так, 
на думку О. А. Заярного (який розглядав зазначений підхід з точки зору 
господарсько-правової відповідальності) важко погодитися з тим, що 
заходи, які охоплюються загальним поняттям «санкція», є мірами 
державного примусу, оскільки примус є ознакою, яка властива праву в 
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цілому, а її використання при дослідженні господарсько-правової 
відповідальності веде до знищення меж між окремими інструментами у 
механізмі правового регулювання. Окрім цього, даний підхід не враховує 
можливості добровільної реалізації господарсько-правової відповідальності 
суб’єктами господарювання. Якщо розглядати всі санкції, як міри примусу, 
доведеться визнати, що суб’єкт господарювання буде позбавлений права 
добровільно відшкодовувати збитки чи сплатити неустойку і змушений 
чекати пред’явлення претензії [19, с. 55]. Висловлену точку зору деякою 
мірою можна поширити і на міри захисту, оскільки міри захисту суб’єкта 
господарювання далеко не завжди реалізуються через заходи державного 
примусу. 

Іншими підходами до співвідношення вказаних категорій є, по-перше, 
підхід «єдності», за яким «міри захисту» та «міри відповідальності» 
ототожнюються, є повністю ідентичними та, по-друге, підхід «часткового 
співпадіння» цих понять.  

Навряд чи виправданим є повне ототожнення понять «міри захисту» та 
«міри відповідальності». Звичайно, не можна нівелювати те, що їм все таки 
притаманні певні спільні риси - основною такою спільною рисою є, напевно, 
спільне «загальне» у підставах їх застосування – протиправна дія або 
бездіяльність зобов’язаної особи. Водночас, у літературі справедливо 
зазначається, що ці категорії розрізняються за конкретними підставами 
застосування, функціями, принципами реалізації та деякими іншими 
моментами [20, с. 52]. Аби продемонструвати відмінність однієї категорії від 
іншої, можна навести також і думку Ю. Г. Басіна про те, що 
відповідальність звернена до порушника прав, а міри захисту – до 
управненої особи [21, с. 34]. 

На нашу думку, найбільш раціональним видається підхід за якого 
категорії «міри захисту» та «міри відповідальності» у сфері господарювання 
співпадають, але частково. Проте у вчених-представників даного підходу 
немає у єдності у тому, як саме ці категорії «частково співпадають». 

Так, зазначається, що міри відповідальності часто співпадають із 
способами захисту. Одна й та ж сама владна дія юрисдикційних органів 
одночасно направлена і на захист права, і на притягнення правопорушника 
до відповідальності. Наприклад, відшкодування збитків та неустойки по 
відношенню до управомоченої особи є способом захисту порушених прав, а 
по відношенню до зобов’язаної – мірою відповідальності. Водночас категорії 
захисту та відповідальності не співпадають повністю і не поглинають одна 
одну, оскільки певні способи захисту прав не можуть одночасно виступати 
мірами відповідальності. Наприклад, одностороння реституція як наслідок 
визнання судом угоди недійсною не може розглядатися мірою майнової 
відповідальності, так як не тягне жодних додаткових майнових втрат 
(санкцій) для правопорушника [15]. 

В рамках підходу «часткового співпадіння» була висловлена й думка 
про те, що міри відповідальності поглинаються мірами захисту, тобто міри 
захисту являють собою більш широку категорію. Такої думки, зокрема, 
притримується О. П. Подцерковний, який зазначає, що заходи примусу, які 
застосовуються до правопорушника, не завжди означають для нього 
несприятливі наслідки в юридичному сенсі, тобто не завжди можуть бути 
визнані заходами відповідальності. Зокрема, обов’язок правопорушника 
виконати зобов’язання в натурі не може розглядатися як виникнення для 
нього негативних наслідків, оскільки такий захід спрямовано на виконання 
того обов’язку, який раніше прийняв на себе правопорушник. Проте примус 
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боржника до виконання зобов’язання в натурі забезпечує права і законні 
інтереси кредитора. Тому в законодавстві і теорії виділяється ширше 
поняття – заходи захисту прав і законних інтересів, які включають і заходи 
відповідальності, і засоби самозахисту, і інші засоби захисту [22, с. 315]. 
Дійсно, із усього легального переліку способів захисту прав та законних 
інтересів суб’єктів господарювання, що закріплені в ч. 2 ст. 20 ГК України, 
мірами господарсько-правової відповідальності можуть розглядатися лише 
відшкодування збитків (п. 7), застосування штрафних санкцій (п. 8), 
застосування оперативно-господарських санкцій (п. 9) та застосування 
адміністративно-господарських санкцій (п. 10). Зазначене прямо 
кореспондує положенням ч. 2 та ч. 3 ст. 217 ГК України, якими зазначені 
вище способи захисту визнаються різновидами господарських санкцій як 
правових засобів відповідальності у сфері господарювання. 

Окремої уваги варта також думка відомого цивіліста С. М. Братуся, який 
звертав увагу на досить важливий аспект взаємозв’язку понять «міри захисту» 
та «міри відповідальності»: «Якщо виходити з того, що примусове виконання 
першочергового обов’язку або обов’язку, який виник після правопорушення, 
являє собою юридичну відповідальність, то немає підстав відособлювати міри 
захисту в самостійну, відмінну від відповідальності категорію. Те, що для 
зобов’язаної особи є відповідальністю, для управомоченої – мірою захисту» [23, 
с. 123]. На думку Ю. М. Андреєва зазначена точка зору варта підтримки, так 
як з позиції управомоченої особи категорії «міри відповідальності» не існує 
взагалі, а усі способи, що відносяться до неї, повинні визнаватися звичайними 
способами захисту через їх направленість на захист (відновлення) порушеного 
суб’єктивного права [15]. 

Водночас, на нашу думку, позиція висловлена С. М. Братусем дійсно 
гідна уваги з точки зору зазначеного ним взаємозв’язку захисту та 
відповідальності, але вона все таки не дає достатніх підстав для 
«неможливості» відособлення мір захисту окремо від мір відповідальності, 
зокрема й через те, що нам не видається правильним розглядати примусове 
виконання первинного обов’язку як юридичну відповідальність. Зазначена 
вище позиція лише підкреслює взаємозалежність категорій мір захисту та 
мір відповідальності та підштовхує до підходу їх «часткового співпадіння». 
Більше того, наведений аргумент Ю. М. Андреєва (висловлений ніби то на 
підтримку зазначеної С. М. Братусем думки) яскраво підкреслює прямо 
протилежне: для управомоченою особи традиційні міри 
відповідальності будуть являти собою ніщо інше, ніж міри захисту, 
і, таким чином, вірним висновком буде, що міри захисту являють 
собою ширше поняття ніж міри відповідальності. 

На нашу думку, абсолютно вірним є зауваження, що міри 
відповідальності завжди спрямовані на захист права, однак такий захист 
може здійснюватися не тільки мірами відповідальності [21, с. 33]. 

Не менш важливим уявляється також співвідношення категорій 
«захист» та «охорона». Переважно зазначене співвідношення проводиться у 
руслі таких основних підходів: 1) «захист» та «охорона» являють собою 
тотожні поняття; 2) «захист» та «охорона» є окремими поняттями, із 
самостійним змістом, а далі можлива 3) варіація в залежності від того, яке 
поняття визнається ширшим. 

Думки, що «захист» та «охорона» є поняттями-синонімами, 
притримується В. Л. Слесарьов зазначаючи, що порушення економічних 
інтересів громадян і організацій потребує якісно нового способу 
забезпечення: правової охорони (захисту), вузлові моменти якої – охоронні 
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норми та правовідносини, що таким нормам відповідають [24, с. 7]. 
Г. О. Караваєва аргументує синонімічність зазначених понять тим, що і 
наділення правом, і відновлення порушеного права мають спільну мету – 
охорону відносин від потенційного або дійсного правопорушення [25, с. 18]. 
Зазначеної точки зору на співвідношення понять «захист» та «охорона» 
дотримується й український вчений В. Темченко [26, с. 35–36]. 

Проте більшість вчених вважають ототожнення зазначених понять 
помилковим (до яких приєднуємося і ми) та наводять аргументи на користь 
неможливості їх тлумачення як взаємозамінних. Так, на сторінках 
юридичної літератури можна зустріти думки, що охорона та захист 
суб’єктивного права чи охоронюваного інтересу не одне й те ж саме: вони 
охороняються постійно, а захищаються лише тоді, коли порушуються – 
відповідно, захист являє собою одну із форм охорони; захист права – це 
охорона у вузькому розумінні, інакше немає підстав для використання 
такого самостійного терміну як «захист права» - організаційно-превентивні 
міри охорони права, які існують і до його порушення, в момент порушення 
регулятивного права перетворюються у міри його захисту [15]. 

Тобто превалюючою є точка зору, за якою «захист» включається у 
поняття «охорона». Втім, є і вчені, які схиляються до думки, про «охорону» 
та «захист» як взаємопов’язані, але різні поняття. Наприклад, М. О. Рожкова 
дає загальне визначення охорони прав як діяльності, що здійснюється 
законодавчим та виконавчими органами держави з метою нормалізації 
комерційного обігу, забезпечення безперешкодного здійснення 
громадянами та юридичними особами їх суб’єктивних прав, яка (діяльність) 
включає правові, економічні, політичні, організаційні та інші міри; в свою 
чергу під правовою складовою охорони прав вчена розуміє видання 
правових актів, які містять відповідні норми права. Під захистом прав ж 
слід розуміти дії суб’єкта, які здійснюються у відповідності із вимогами 
охоронних норм законодавства, або правозастосовну діяльність 
уповноважених державою осіб та органів. Таким чином, за М. О. Рожковою 
охорона прав та захист прав очевидно близькі поняття за метою, але різні 
за: а) адресатом впливу – у першому випадку правові приписи адресовані 
невизначеному колу осіб, у другому – конкретному правопорушнику; 
б) суб’єктом здійснення – у першому випадку – це органи законодавчої та 
виконавчої влади, у другому – судові органи та безпосередньо суб’єкт 
захисту; в) функціональною спрямованістю – у першому випадку 
приймаються нормативно-правові акти, у другому – здійснюються дії, 
безпосередньо направлені на захист прав конкретних осіб [6]. 

Відмічається також, що на сучасному етапі законодавство України, в 
тому числі господарське, допускає підміну понять «охорона» та «захист». Так, 
наприклад, відповідно до ст. 1 Закону України «Про страхування» від 
07.03.1996 р. [27] страхуванням є такий вид цивільно-правових відносин 
щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі 
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від 
розміщення коштів цих фондів. ГК України у ч. 1 ст. 352 визначає 
страхування як діяльність спеціально уповноважених державних 
організацій та суб’єктів господарювання (страховиків), пов’язану з 
наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам 
(страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання 
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визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), 
за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати 
страхувальниками страхових платежів. Водночас, в літературі звертається 
увага, що зазначені події можуть і не настати (здебільшого й не настають, 
адже в такому випадку фінансова діяльність зі страхування була б 
позбавлена сенсу), а договір страхування все ж таки укладається, 
виконується сторонами й припиняється в регулятивному режимі, тому тут 
наявна підміна поняття «захист» [28, с. 167]. На нашу думку, висловлена 
позиція про підміну понять у цьому конкретному випадку є помилковою, 
оскільки концентрується на понятті «захист» відірвано від контексту усього 
наданого поняття страхування. Якщо вдатися до логічного тлумачення 
наведених понять страхування, стає зрозумілим, що мається на увазі усього 
на всього наступне: договір страхування укладається про те, що страховий 
захист може відбутися у майбутньому лише за умови настання 
відповідних страхових випадків. Про це, зокрема, і свідчить формулювання 
« … захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених … подій 
(страхових випадків)». Проте, допускаємо, що змішування категорій 
охорона та захист цілком притаманне українському законодавству, але не в 
даному випадку. 

Тому якщо вести мову про удосконалення законодавства в цій частині, 
то потрібно мати на увазі, що поняття «охорона» включає в себе 
поняття «захист» як її окремий випадок необхідності застосування 
активних мір, що направлені проти посягань зі сторони третіх 
осіб. Яскраво підкреслює тісний взаємозв’язок зазначених категорій З.В. 
Ромовська своєю тезою про те, що з точки зору філософських понять 
загального, особливого, окремого, правова охорона є загальним поняттям, 
правовий захист – особливим, а примусове повернення речі після 
закінчення строку договору оренди чи відшкодування моральної шкоди як 
конкретні способи захисту – поняттям окремим [29, с. 492]. Вірогідно, 
покласти остаточний кінець полеміці стосовно співвідношення 
категорій «охорона» та «захист», міг би законодавець, закріпивши у 
відповідних нормативно-правових актах визначення або зміст 
окреслених категорій, при цьому вказавши на їх взаємодію у межах 
відповідних галузей права. 

Дослідження загальнотеоретичної характеристики права на захист 
суб’єктів господарювання було б неповне без дослідження поняття 
«механізм захисту прав суб’єктів господарювання». Етимологічно одним із 
значень поняття «механізм» є внутрішня будова, система чого-небудь, устрій 
[30, с. 179]. Таким чином, механізм можна розуміти як взаємодію складових 
частин певного єдиного цілого, при цьому не будь-яку, а внутрішньо 
погоджену (оскільки саме рівень такої погодженості буде визначати 
ефективність такої системи). Екстраполюючи зазначене у правову площину, 
зокрема прив’язуючись до досліджуваного поняття механізму захисту прав, 
варто відзначити наступне. 

Дію правового механізму захисту прав можна уявляти як рух від 
одного етапу до іншого, від досягнення конкретного проміжного правового 
результату до реалізації наступного. Поетапна дія правового механізму 
здійснюється по певній нормативно заданій схемі, яка передбачає, які 
захисні засоби, на якому етапі і за яких умов мають приступити до роботи. 
Кожна ланка механізму захисту має бути сформована так, аби вона не 
тільки реалізувала свою внутрішню мету, виправдовуючи свою сутність, але 
і створювала передумови для настання і здійснення наступного етапу. 
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Завершальним етапом механізму має бути реальне відновлення порушених 
суб’єктивних прав [15]. 

У господарсько-правовій доктрині механізм захисту прав 
господарюючих суб’єктів був досить докладно досліджений І. В. Голованем. 
Так, вчений визначає механізм захисту прав суб’єктів підприємництва як 
сукупність взаємопов’язаних правових засобів, способів і форм, за 
допомогою яких поведінка суб’єктів господарювання, їх контрагентів та 
державних органів у ході їх правовідносин приводиться у відповідність до 
вимог і дозволів, які містяться у нормах права і тим самим забезпечується 
захист законних прав суб’єктів господарювання [31, с. 22]. Попри 
правильну концептуальну спрямованість наведеного визначення, не важко 
помітити його внутрішню неузгодженість: автор визначає механізм захисту 
прав суб’єктів підприємництва через такі категорії, як «суб’єкти 
господарювання» (що є ширшим за поняття «суб’єкти підприємництва») та 
«державні органи» (що – за умови їх наділеності господарською компетенцією 
– разом із поняттям «суб’єкти господарювання» відносяться до ще більш 
широкого поняття – «учасники відносин у сфері господарювання»).  

На думку Д. В. Задихайла механізми захисту прав суб'єктів 
господарювання – це сукупність юридичних засобів, юридичних норм, що 
регулюють певні відносини, дій відповідних суб'єктів та юридичних засобів 
примусу, які в сукупності спрямовані на ефективне здійснення і захист 
господарських прав, що належать суб'єктам господарювання та 
забезпечують здійснення останніми господарської діяльності згідно з 
напрямами діяльності та положеннями законодавства [32, с. 283]. 

М. О. Рожкова, відштовхуючись від існуючих форм захисту, пропонує 
виділяти механізм судового захисту прав (допускає використання засобів 
правової охорони, що застосовуються державним судом або третейським 
судом (арбітражем) при здійсненні правозастосовної діяльності, що 
направлена на захист прав комерсантів) та механізм захисту прав самим 
суб’єктом захисту (допускає застосування тих засобів правового захисту, які 
вправі використовувати сам суб’єкт захисту як ще до звернення до суду 
(притримання, використання претензійного порядку), так і після 
порушення провадження по справі в комерційному спорі (укладення 
мирової угоди тощо) [6]. 

Як бачимо, усі зазначені визначення розкривають досліджуване 
поняття через ті чи інші його елементи – норми права, дії відповідних 
суб’єктів, юридичні засоби та ін. На нашу думку, при визначенні елементів, 
які складають поняття «механізм захисту прав суб’єктів господарювання» 
слід виходити з тієї напрацьованої теоретичної бази, яка застосовуються до 
поняття «механізм правового регулювання», як до поняття найбільш 
дотичного до досліджуваного нами. Водночас, як вірно зазначив 
Ю. М. Андрєєв, потрібно розуміти, що механізм правового регулювання сам 
по собі функціонує за «нормальних» обставин, а механізм захисту права – за 
«аномальних» обставин, тобто тоді, коли має місце порушення, невизнання 
чи оспорювання відповідного права [15]. Так, в теорії права серед елементів 
механізму правового регулювання можна віднайти норми права, 
правовідносини, акти реалізації та акти правозастосування [33, с. 252]. 

Загальновизнано, що норми права являють собою загальнообов’язкове, 
формально визначене правило поведінки загального характеру, яке в 
установленому порядку приймається, змінюється та відміняється державою 
і забезпечується можливістю застосування державного примусу. У сучасних 
умовах норма права набуває ще й якостей юридично визначеної міри 
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свободи і відповідальності формально рівних суб’єктів суспільних відносин 
[33, с. 140]. Розглядаючи проблематику норм господарського права, 
В. Коростей зазначає, що сутність останніх полягає у тому, що держава, 
структури управління, суб’єкти господарювання висловлюють в них свою 
волю, закріплюють вимоги і вказівки, керують на правовій основі 
господарськими й економічними процесами [34, с. 102]. В контексті 
механізму захисту прав суб’єктів господарювання варто зазначити, що саме 
нормами права встановлюються ті права суб’єктів господарювання, які 
підлягають захисту – це норми господарського матеріального права, а також 
визначається сам порядок захисту – норми господарського процесуального 
права.  

Правовідносини як один з елементів механізму правового регулювання 
становлять собою відносини в суспільстві, що врегульовані нормами права. 
Господарськими правовідносинами є врегульовані нормами права (за 
допомогою методів господарського права) суспільні відносини, котрі 
виникають у сфері економіки (господарювання) щодо безпосереднього 
здійснення господарської діяльності та/або організації/управління такою 
діяльністю, характеризуються особливим суб’єктним складом, а також 
поєднанням організаційних та майнових елементів [35, с. 29]. 
В господарсько-правовій доктрині також наводилась досить докладна 
класифікація господарських правовідносин, виходячи з критеріїв, які 
мають, перш за все, внутрішньогалузеве значення [36, с. 40-46]. Проте для 
правильної характеристики правовідносин саме як елементу механізму 
захисту потрібно виходити із загальнотеоретичних критеріїв. Нами вже 
згадувалась запропонована в теорії права диференціація правовідносин на 
регулятивні та охоронні. Для механізму захисту прав суб’єктів 
господарювання важливими є, насамперед, охоронні правовідносини, які 
сигналізують про «аномальні» обставини – порушення, невизнання або 
оспорювання прав суб’єктів господарювання.  

На думку І. В. Голованя правовідносини у механізмі захисту прав 
суб’єктів підприємництва виконують наступні функції: визначають коло 
осіб, на яких поширюється дія норм права в конкретний момент; 
закріплюють права та обов’язки таких суб’єктів; є умовою для можливого 
застосування спеціальних юридичних засобів захисту прав суб’єктів 
підприємництва [31, с. 24]. 

Під актами реалізації прав та обов’язків в теорії права розуміються 
конкретні діяння суб’єктів щодо здійснення приписів правових норм [33, 
с. 252]. Актами реалізації прав і обов’язків є дії суб’єктів щодо здійснення 
захисту прав суб’єктів господарювання, тобто дії з реалізації прав суб’єктів 
підприємницької діяльності та дії, спрямовані на недопущення порушень цих 
прав [31, с. 27]. Таким чином, за допомогою зазначених актів досягається 
конкретна мета захисту прав суб’єктів господарювання – відновлення 
порушеного права, визнання відповідного права тощо, а разом з нею і загальна 
мета захисту – відновлення «нормального» ходу реалізації відповідного права. 

Що ж стосується актів правозастосування як елементу механізму захисту 
прав суб’єктів господарювання, то слід зазначити наступне. 
Правозастосування як форма реалізації права розглядається як 
факультативна, як така, що має місце у випадках, коли суб’єкти не можуть 
реалізувати свої права самостійно і вони звертаються до відповідних суб’єктів 
– органів державної влади. Відповідно, і акти правозастосування як елемент 
механізму захисту прав суб’єктів господарювання можуть мати місце, а 
можуть і не мати (наприклад, суб’єкт господарювання вдався до одного із 



- 46 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2018 

Commercial Law / Комерційне право 

способів самозахисту або використав оперативно-господарські санкції – 
заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення 
порушення зобов’язання, і таким чином самостійно здійснив захист права).  

Акти правозастосування як офіційна форма та підсумок 
правозастосовчої діяльності уповноважених органів 1) є рішеннями по 
конкретній справі, що має відповідати за змістом та формою встановленим 
законом вимогам; 2) містять в собі владне веління, обов’язкове до 
виконання та забезпечене силою державного примусу; 3) спрямовані на 
індивідуальне регулювання суспільних відносин [37, с. 63-64]. 

В літературі зверталася увага на наступне: механізм захисту кожного 
конкретного суб’єктивного права не є однаковим (тобто універсальним), він 
є специфічним як за основними елементами (структурою), використаними 
правовими засобами, так і за своєю динамікою («рухом») [38, с. 178-185]. 

Вважаємо, що під механізмом захисту прав суб’єктів господарювання 
слід розуміти систему взаємопов’язаних, взаємообумовлених та 
послідовних елементів, спрямованих на відновлення модифікованого 
правопорушенням/потенційною можливістю правопорушення ходу 
реалізації відповідного права суб’єкта господарювання, а також 
гарантування правового господарського порядку. 
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The article studies the general theoretical characteristic of the right of economic 
entities to protection. It is noted that the right to protection includes a wide 
range of possibilities, which are enforced by subject and have the following main 
features: complex nature (can be both substantive and procedural); directed 
primarily not to cause harm to the law violator, but to protect the rights of the 
person enforcing them. The category “protection” is a complex phenomenon, 
therefore its disclosure either through the material aspect (“the theory of 
measures”), or through the procedural aspect (“the theory of activity”) 
disconnected from each other leads to unjustified unilateralism of the 
comprehension of this category. It is stressed that protection of rights may occur 
not involving the use of compulsory activity of the state authorities. The 
correlation between protection and responsibility is also emphasized, however 
it is established that measures of responsibility are always directed towards the 
protection of right, and the protection itself can be conducted not only through 
the measures of responsibility. The correlation between “protection of right” and 
“preservation of right”, as well as the category “mechanism for the protection of 
the right” is studied and disclosed in the article. 
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У статті досліджено сутність такої особливої 
форми виховання дітей, які залишились без 
батьківського піклування, як патронат. 
Виокремлено особливості виховання дитини в 
сім’ї патронатного вихователя. Встановлено, 
що патронат є особливою оплачуваною, 
строковою послугою з виховання дітей на період 
подолання дитиною, її батьками або іншими 
законними представниками складних життєвих 
обставин, що виражена у формі письмового 
договору. Звертається увага на те, що 
патронат насамперед передбачає догляд, 
виховання та реабілітацію дитини. 
Встановлено, що основними умовами виховання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя є: 
наявність складних життєвих обставин у яких 
опинилась дитина її батьки або інші законні 
представники; наявність згоди дитини її 
батьків, інших законних представників та згода 
всіх членів сім’ї патронатного вихователя; 
укладення договору про патронат та передача 
дитини на виховання у сім’ю патронатного 
вихователя. Особлива увага звертається на те, 
що на період перебування дитини в сім’ї 
патронатного вихователя за нею зберігається 
право на аліменти, пенсію, інші соціальні 
виплати, а також на відшкодування шкоди у 
зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до 
влаштування в сім’ю патронатного вихователя. 
 

Ключові слова: патронат, сімейне виховання, право на виховання, 
виховання в сім’ї, сім’я. 
 

Конституція України декларує, що в Україні сім’я, дитинство, 
материнство і батьківство охороняються державою. Сім’ї як основному 
осередку суспільства і природному середовищу для зростання і 
благополуччя всіх її членів і особливо дітей мають бути надані необхідні 
захист і сприяння з тим, щоб вона могла повністю покласти на себе 
зобов’язання в рамках суспільства – Конвенція ООН про права дитини. 

Сім’я завжди була і залишається основним джерелом матеріальної та 
емоційної підтримки її членів, необхідної для розвитку кожного з них, 



- 51 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2018 
Family Law / Сімейне право 

засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до 
покоління, відновлення населення та виховання повноцінних членів 
суспільства. Отже сім’я залежить від суспільства, в якому функціонує, так 
само як і суспільство залежить від сім’ї. Цей двосторонній вплив може бути 
як прогресивним, так і руйнівним [1, c. 171]. 

Проблема здійснення та захисту права дитини жити і виховуватись у сім’ї 
завжди є актуальною адже сімейне виховання є найкращою формою виховання 
дитини, яку знає людство, адже ніякі суспільні форми виховання не можуть 
порівнюватися з сімейними. Тому сучасне правове становище дитини в 
українському суспільстві вимагає нових підходів до вирішення проблем, 
пов’язаних зі здійсненням права дитини на проживання та виховання у сім’ї. 

Специфіка суб’єкта права жити і виховуватися у сім’ї пов’язана з його 
фізичною безпорадністю і неможливістю розуміти значення оточуючих його 
обставин у ранньому дитинстві, а також повною залежністю від батьків або 
осіб, які їх замінюють. У такому правовідношенні превалюють дії 
зобов’язаної особи (батьків або осіб, які їх замінюють). При цьому, право 
дитини жити і виховуватися у сім’ї реалізується у відносному 
правовідношенні, оскільки даному праву відповідає обов’язок батьків її 
виховувати та розвивати. Крім того, у випадку неможливості здійснення 
даного права рідними батьками, закон покладає аналогічний обов’язок на 
інших осіб, які можуть їх замінити. 

Сім’я є основною ланкою суспільства і як така має зміцнюватися, 
оскільки саме родина несе головну відповідальність за захист, виховання та 
розвиток дітей. Відповідно до п. 3 ст. 5 Сімейного кодексу України (далі – 
СК України) [2] держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини. 
Кожна дитина, яка тимчасово або назавжди позбавлена свого сімейного 
оточення, має право на захист і особливу допомогу з боку держави, зокрема, 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. А тому, за 
відсутності батьків, право дитини на виховання в сім’ї забезпечується 
органом опіки і піклування у встановленому порядку. При цьому перевага 
надається сімейним формам виховання дітей. Існує кілька традиційних 
форм прийняття дитини на виховання у сім’ю, серед яких – усиновлення, 
опіка та піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, 
патронат. 

Патронат є однією з особливих форм виховання дітей, які залишились 
без батьківського піклування. Зазначені правовідносини регулюються 
главою 20 Сімейного кодексу України. 

Сімейний Кодекс України (ст. 252) визначає патронат над дитиною як 
тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного 
вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими 
законними представниками складних життєвих обставин. Відтак, 
основною метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав 
дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може 
проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її 
сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих 
інтересів дитини [3]. 

Із наведеного вище визначення можна виділити основну умову за якої 
можливе влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя, а саме – 
наявність складних життєвих обставин.  

Сімейний кодекс не дає визначення поняттю «дитина, яка опинилась 
у складних життєвих обставинах». Про дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах згадується у Порядку ведення службами у справах 
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дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
затвердженому Наказом Міністерства соціальної політики України від 
20.01.2014 № 27 [4]. Зокрема, відповідно до п. 2 Порядку підставами для 
взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, є: 

– проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, 
ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, а саме: коли 
вони без поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток 
дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не 
забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування 
дитини, що негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, 
не створюють умов для отримання нею освіти; 

– скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного 
насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза його вчинення; 

– залучення дитини до найгірших форм дитячої праці; 
– систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного проживання; 
– переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення 
антитерористичної операції. 

Складні життєві обставини дитини можуть включати одну, декілька 
або всі перелічені у наведеному пункті підстави, які повинні обов’язково 
враховуватись при здійсненні її соціального захисту та соціальної роботи з 
нею. При цьому при взятті дитини на облік повинна бути визначена 
домінуюча підстава (підстава, яка мала найбільший негативний вплив на 
стан її здоров’я та розвитку) [4]. 

Вважається, що у теоретичну основу патронату над дітьми покладено 
положення теорій про розвиток особистості, її потреби та права, вплив 
розлучення з матір’ю на психічний розвиток дитини, теорії систем, 
адаптації особистості, концепція сильних сторін, теорія відновлення. 
Обґрунтування теоретичних основ сімейного патронату дозволяє пояснити, 
як і чому потрібно діяти, щоб досягти ефективного результату, допомагає 
осмислити інформацію, зібрану в процесі соціального втручання та 
прийняти оптимальні рішення в найкращих інтересах дитини [5, с. 88].  

У науковій літературі звертається увага на те, що патронат (патронаж) – 
не тільки форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а й форма соціального обслуговування, переважно в домашніх 
умовах, окремих фізичних осіб певних категорій, і форма державного нагляду 
за особами, які звільнилися після відбування покарання, та надання їм 
соціальної допомоги, форма державної служби [6, с. 383–385]. 

Сімейний патронат як інновація забезпечення права дитини на сім’ю, 
нова комплексна послуга вразливим сім’ям з дітьми передбачає: 
тимчасовий догляд і виховання дитини, яка опинилася у складних 
життєвих обставинах, у сім’ї патронатних вихователів, і водночас надання 
фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг біологічній 
сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування. Влаштування 
дитини в сім’ю патронатних вихователів дає їй можливість уникнути 
досвіду інституційної опіки (тимчасового влаштування в притулок для 
дітей/центр соціально-психологічної реабілітації дітей, лікарню), частково 
відновити особистісний потенціал, компенсувати деприваційні порушення 
через отримання досвіду позитивних міжособистісних стосунків, 
ознайомлення й прийняття нових моделей поведінки, сім’ї [5, с. 88–89]. 
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Законом чітко визначено, що сім’я патронатного вихователя – це сім’я, 
в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний 
курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на 
професійній основі. При цьому, патронатний вихователь – це особа, яка за 
участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації 
дитини у своїй сім’ї. 

Ключовими завданнями патронатних вихователів є: 1. Формування 
відчуття безпеки дитини. 2. Забезпечення переживання дитиною якомога 
більше позитивних емоцій від теплих, дружніх, довірливих стосунків з 
патронатними вихователями. 3. Розвиток базової довіри до інших людей. 4. 
Допомога дитині в регуляції власних емоцій, бажань, поведінки. 5. Розвиток 
самоусвідомлення, формування здорової ідентичності та самооцінки [5, с. 88]. 

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має 
досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з 
догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні. 

Визначаючи коло осіб, які не можуть бути патронатними вихователями 
СК України відсилає до статті 212, якою визначені особи, які не можуть бути 
усиновлювачами, відтак і патронатними вихователями, а саме особи: 

1) обмежені у дієздатності; 
2) визнані недієздатними; 
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; 
4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було 
скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи 
діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини; 

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи 
наркологічному диспансері; 

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; 
7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу); 
8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері охорони здоров’я; 

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли 
іноземець є родичем дитини; 

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та 
гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти 
громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а 
також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 
181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену 
чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших 
злочинів; 

11) за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду; 
12) є особами без громадянства; 
13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 

10 даного переліку не може бути усиновлювачем. 
Загалом, не можуть бути патронатними вихователями інші особи, 

інтереси яких суперечать інтересам дитини. 
Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя 

встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох 
місяців. Однак, у разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і 
доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад 
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зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити. При 
цьому, загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного 
вихователя не може перевищувати шість місяців. 

Принагідно зазначимо, що до сім’ї патронатного вихователя можуть 
бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та 
сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї. 

Патронат передбачає наявність договору про патронат над дитиною. 
Так, за договором про патронат над дитиною орган опіки та піклування 
влаштовує дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, в сім’ю 
патронатного вихователя.  

Договір про патронат над дитиною укладається в письмовій формі і 
припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про 
повернення дитини до її батьків, інших законних представників, її 
усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на 
виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного 
типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або 
іншого закладу, а також у разі досягнення дитиною повноліття, смерті 
дитини чи патронатного вихователя. 

Розірваний, розглядуваний договір може бути за згодою сторін або за 
рішенням органу опіки та піклування, суду у разі невиконання 
патронатним вихователем своїх обов’язків за договором. 

В контексті розглядуваної теми слід звернути увагу на наступний 
ключовий момент, а саме на те, що для влаштування дитини в сім’ю 
патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого 
віку та рівня розвитку, що може її висловити, що повністю кореспондується 
із відповідною статтею СК України, а саме з ч. 1 ст. 171 СК, яка визначає, 
що дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими 
членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а 
також питань сім’ї. 

Також, влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя 
здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних 
представників. У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім 
їхньої згоди на влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя 
потрібна згода їхніх батьків. Влаштування дитини в сім’ю патронатного 
вихователя здійснюється без згоди батьків, інших законних представників 
у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про місце їх 
перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи 
здоров’ю дитини. 

Принагідно зазначимо, що на період перебування дитини в сім’ї 
патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, 
інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з 
втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного 
вихователя. 

Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має право 
підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, а також 
має інші права, визначені законодавством. 

Натомість, патронатний вихователь зобов’язаний: 
1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо; 
2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку; 
3) співпрацювати з батьками, іншими законними представниками 

дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, 
визначені органом опіки та піклування; 
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4) забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про 
патронат над дитиною; 

5) сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними 
представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських 
прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною. 

Окремої уваги потребує питання про оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною, оскільки патронатні вихователі, на відміну від 
опікунів та піклувальників виконують обов’язки перелічені вище платно. 
Відтак, оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 
здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та порядку, 
визначених Кабінетом Міністрів України. При цьому, при влаштуванні 
дитини в сім’ю патронатного вихователя її батьки не звільняються від 
обов’язку щодо утримання дитини. 

З огляду на зазначене слід відмітити позицію З. В. Ромовської, яка 
звертає увагу на те, що патронат запроваджується не для приниження ролі 
інституту т. зв. прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу. 
Патронат є альтернативною формою забезпечення сімейним вихованням 
дітей, позбавлених батьківського піклування, і саме життя дасть змогу 
перевірити соціальну цінність цих правових інститутів [7, с. 475]. 

Наприклад, на думку В. І. Борисової, відмінність патронату від 
усиновлення полягає в такому: усиновлення, на відміну від патронату, 
відносять до підстав створення сім’ї; при усиновленні дитина приймається 
в сім’ю усиновлювача на правах доньки чи сина і поміж дитиною та 
усиновлювачем виникають відносини, що прирівнюються до батьківських. 
При патронаті батьківських прав не виникає, а дитина передається лише 
на виховання; підставою виникнення усиновлення, як правило, є рішення 
суду, а відносини між дитиною і патронатним вихователем виникають на 
підставі договору між останнім і органом опіки та піклування; патронат, на 
відміну від усиновлення, припиняється при досягненні дитиною повноліття; 
патронатний вихователь на відміну від усиновлювача отримує плату за 
виховання дитини; між патронатним вихователем і дитиною не виникає 
аліментних зобов’язань, як це відбувається при усиновленні; патронат не є 
перешкодою для усиновлення дитини, і навпаки, усиновлення 
унеможливлює встановлення патронату; патронатний вихователь отримує, 
на відміну від опікуна (піклувальника), плату за виконання своїх обов’язків; 
між дитиною і патронатним вихователем складаються тісніші зв’язки, ніж 
між дитиною і опікуном (піклувальником); опікун – законний представник 
дитини у всіх правовідносинах, а патронатний вихователь – лише у сфері 
процесуальних відносин [8, с. 227–228]. 

Відтак, обґрунтованою є позиція про те, що патронат є однією із форм 
влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, в чужу 
сім’ю на виховання. Поряд із такими формами, як усиновлення, опіка та 
піклування, патронат виконує серйозне завдання – забезпечує дитині 
належне батьківське виховання [9, с. 45]. 

Отже, викладене дозволяє виокремити особливості такої форми 
влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування як 
патронат, а саме:  

– патронат є особливою оплачуваною, строковою (від 3-х до 6-ти міс) 
послугою з виховання дітей на період подолання дитиною, її батьками або 
іншими законними представниками складних життєвих обставин, що 
виражена у формі письмового договору;  
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– патронат насамперед передбачає догляд, виховання та реабілітацію 
дитини; 

– для влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна 
згода дитини її батьків, інших законних представників та згода всіх членів 
сім’ї патронатного вихователя; 

– при влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя її батьки 
не звільняються від обов’язку щодо утримання дитини; 

– на період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею 
зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на 
відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до 
влаштування в сім’ю патронатного вихователя; 

– одночасно до сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані 
лише діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які 
виховувалися в одній сім’ї. 
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The article explores the essence of such a special form of upbringing of children 
left without parental care as patronage. The peculiarities of the upbringing of the 
child in the family of patron educator are singled out. It has been established that 
patronage is a special paid-for-term service for the upbringing of children for the 
period of overcoming the child, her parents or other legal representatives of 
difficult life circumstances, expressed in the form of a written contract. Attention 
is drawn to the fact that patronage primarily involves the care, education and 
rehabilitation of the child. It was established that the basic conditions for the 
upbringing of a child in the family of a patron teacher are: the presence of difficult 
life circumstances in which the child was her parents or other legal 
representatives; the consent of the child of her parents, other legal representatives 
and the consent of all family members of the patron teacher; the conclusion of 
the contract on patronage and the transfer of the child to the upbringing of a 
family patron teacher. Particular attention is drawn to the fact that for the period 
of the child's stay in the family of a patron teacher, she retains the right to 
maintenance, pension, other social benefits, as well as to compensation for the 
loss of breadwinner she had to seventh in seven the patron teacher. 
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академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ) 
 

Статею розглядається механізм правового 
регулювання на прикладі ендавментів як систему 
послідовних послідовних дій уповноважних органів 
щодо формування моделі правового регулювання, 
дій осіб щодо встановлення правових відносин між 
собою та вибору відповідної моделі регулювання 
(нормативної або поєднаної із саморегулюванням) 
та форми існування відносин, а також діяльності 
уповноважених осіб щодо правозастосування у 
випадку відповідних правоппорушень. Окремо 
звертається увага на публічний вплив, що 
поступово зменшується в силу утвердження 
громадянського суспільства та «приватизації» 
суспільного життя. 
 

Ключові слова: механізм, ендавмент, правове регулювання, правова 
регламентація, правова реалізація, правозастосування. 

 
ВСТУП 

Механізм правового регулювання не сьогодні постає як об’єкт 
наукових досліджень не лише для вчених-теоретиків права, а й науковців, 
які опікуються проблемами галузевої юридичної науки. Такий інтерес 
спричинений можливістю формування комплексного уявлення про право та 
розуміння його всебічного впливу на реальні суспільні відносини. Нині 
складно визначити «чисті» галузі права, більш того, навіть його поділ на 
приватне та публічне поступово розмивається, залишаючи лише сутнісні 
ознаки приватних чи публічних начал. 

Досліджуючи наукові установи та заклади освіти в першу чергу 
розглядаємо їх як юридичну особу – правову категорію, яка є сформованою та 
сприйнятою законодавством явищем. Так, ст. 80 ЦК України визначає це 
поняття як організацію, створену та зареєстровану у встановленому законом 
порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю та 
можливістю бути позивачем та відповідачем у суді. Запропоноване 
законодавцем визначення, на наш погляд, все ж не ставить крапку у розумінні 
однієї з найскладніших проблем у теоретичній юриспруденції – сутності 
юридичної особи, адже наведені у ЦК України ознаки створюють лише основу 
для нормативно-правового регулювання цивільного статусу юридичних осіб. 
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Зважаючи на розкриття у ЦК України категорії юридична особа через 
поняття «організація» звернемося до теорії «організації», запропонованої 
О. О. Красавчиковим. На думку вченого, юридичною особою є правове 
вираження визначених суспільних відносин людей, об’єднаних єдиною 
метою. Він зробив висновок, що юридична особа є організацією та 
юридичною особистість (личностью)1.  

Виділення окремої особи (юридичної особистості) спричинено практичною 
необхідністю, яка виражається у наступних функціях цього інституту: 
1) оформлення колективних інтересів; 2) об’єднання капіталу; 3) зменшення 
підприємницького ризику; 4) управління капіталом2. Врешті-решт, для 
розмежування окремих інтересів та цілей учасників правових відносин 
відсутність інституту юридичної особи призведе до хаотичності цивільного 
обороту. При цьому виникає запитання: чи достатньо законодавчих ознак для 
визнання державою організації як юридичної особи? Свого часу 
Є. М. Трубецький стверджував, що достатніми умовами існування юридичної 
особи є: 1) наявність цілі; 2) існування субстрату (матеріального чи особистого); 
3) юридичне визнання організації державою3. 

По-перше, мета юридичної особи у чинному ЦК України є підставою 
для розмежування підприємницьких та непідприємницьких юридичних 
осіб (ст. 84–85). Однак, такий поділ не створює категоричного 
імперативного наслідку – безпосередньої можливості здійснення 
підприємницької чи непідприємницької діяльності, зважаючи на норми ст. 
86 ЦК України. Тому, доречно вести мову не про здійснення окремої 
діяльності, а про можливість розподілу прибутку між учасниками 
(засновниками) такої юридичної особи.  

По-друге, ЦК України практично відтворює погляди Є. М. Трубецького 
на субстрат юридичної особи, адже ч. 1 ст. 81 передбачено, що юридична 
особа може бути створена шляхом об’єднання осіб та (або) майна. 

По-третє, державне визнання організації як юридичної особи, на наш 
погляд, не полягає виключно у її державній реєстрації, яка на сьогодні 
розглядається лише як надання установчим документам легітимності4.  

Нормативно-правове регулювання статусу юридичної особи 
передбачає окрім визначення законодавством організаційно-правових 
форм юридичних осіб, й інші імперативи та обов’язки, що відповідно 
формують публічний порядок у механізмі регулювання інституту юридичної 
особи. На відміну від підприємницьких юридичних осіб, де публічно-
правові елементи як вимоги до статутного капіталу чи особливості 
ліцензування є досить дослідженими, особливості таких елементів у 
механізмі правового регулювання цивільних відносин у непідприємницьких 
товариствах та установах недостатньо розкриті.  

Для забезпечення функціонування економічної системи виникає 
потреба у належному правовому впливі на економічні відносини шляхом їх 
закріплення, стимулювання та охорони. Це дозволяє закріпити відносини 
відповідно до поточних та перспективних умов розвитку економіки, 
сприяти їх розвитку шляхом забезпечення економічної свободи, розвитку 
                                                           

1 Гражданское право. Учебник. Часть І. Издание второе, переработанное и дополненное. 
Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Москва. «ПРОСПЕКТ». 1997. С. 171–172. 

2 Гражданское право. Учебник. Часть І. Издание второе, переработанное и дополненное. 
Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Москва. «ПРОСПЕКТ». 1997. С.111–112. 

3 Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. Санкт-Петербург. «Лань». 1999. С. 175–177. 
4 Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права. Автореф. дис дис. … канд. 

юрид. наук. К. 2009. С. 9–10. 
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власності, захист бізнесу від надмірного державного впливу, а також 
охороняти економічні відносини через систему заборон, обмежень та 
юридичної відповідальності1. 

У міжгалузевій літературі приділяється увага розмежуванню 
економічного ти соціального регулювання відносин. Зокрема, в межах 
економічного регулювання виділяють структурне регулювання здійснене 
регулювання (John A. Kay, John S. Vickers). Структурне регулювання 
спрямовується на структуру ринку (порядок входження та виходу, вимоги 
до кваліфікації тощо), натомість здійснене регулювання спрямовує вплив на 
поведінку виробників та споживачі на ринку. Економічне регулювання 
застосовується переважно до природних монополій та значних структур на 
ринку. Соціальне ж регулювання стосується регулювання у сфері 
навколишнього природного середовища, захисту прав споживачів чи 
трудових прав з метою створення рівних можливостей2. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 
Відповідно до сутності регулювання економічні теорії поділяються на теорії 

публічного інтересу та теорії приватного інтересу у регулюванні. В загальних 
рисах теорії публічного інтересу у регулюванні зводяться до ринкової 
неспроможності та необхідності державного впливу на економічна процеси, за 
що і піддаються критиці з огляду на прагнення до досягнення ідеальної цілі 
(Kenneth J. Arrow, Francis M. Bator, Robin Boadway, Neil Bruce). Мета такого 
регулювання зводиться переважно до сфери соціального регулювання в умовах 
недосконалої конкуренції, відсутності ринків чи небажаних соціальних 
перспектив3. Крім того, розглядаються також інституційні теорії регулювання в 
частині незалежності та підзвітності виробництва4. 

У свою чергу теорії приватного інтересу регулювання передбачають, 
що відповідно до часу регулювання слугуватиме інтересам виробництва – 
теорія захоплення (capture). В межах цих досліджень виділилися чиказька 
школа регулювання (George Stigler, Richard A. Posner, Roger G. Noll, що 
передбачає що норма як регулятор потребується виробництвом, 
сформована та застосовується переважно для його вигоди), що була 
розширена зважаючи на політичні мотиви регулювання та їх зв’язок з 
виробництвом (Sam Peltzman) або через групи тиску (Gary S. Becker)5. 

Структура механізму правового регулювання характеризується 
відповідною послідовністю елементів, внаслідок якого формується норма 
права, яка у подальшому застосовується учасниками правових відносин 
щодо об’єкту (суспільних відносин) правового регулювання. Послідовність 
взаємодії елементів дозволяє визначити стадії правового регулювання, які 
визначаються в юридичній науці по-різному.  

Перш за все, основою для виділення стадій та елементів правового 
регулювання відносин слугує робота С. С. Алєксєєва, в якій він пропонує 

                                                           
1 Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс). Підручник. Харків. 

Еспада. 2006. С. 276–277. 
2 Regulation and Economics. Edited by Roger J. Van der Bergh, Alessio M. Pacces. 

Encyclopedia of Law and Economics, Second Edition. Edward Elgar. Cheltenham, UK. 
Northampton, MA, USA. 2012.781 p. P. 27. 

3 Regulation and Economics. Edited by Roger J. Van der Bergh, Alessio M. Pacces. Encyclopedia of Law 
and Economics, Second Edition. Edward Elgar. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA. 2012. P. 29–33. 

4 Regulation and Economics. Edited by Roger J. Van der Bergh, Alessio M. Pacces. Encyclopedia of Law 
and Economics, Second Edition. Edward Elgar. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA. 2012. P. 67–69. 

5 Regulation and Economics. Edited by Roger J. Van der Bergh, Alessio M. Pacces. Encyclopedia of Law 
and Economics, Second Edition. Edward Elgar. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA. 2012. P. 51–60. 
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процес правового регулювання поділяти на з три основні стадії: 
1) регламентування суспільних відносин, що потребують правового 
опосередкування; 2) дія юридичних норм, в результаті яких виникають або 
змінюються правові відносини (суб’єктивні юридичні права та обов’язки 
конкретних осіб); 3) реалізація суб’єктивних юридичних прав і обов’язків. При 
цьому, цим стадіям відповідають три основні елементи або частини його 
механізму: 1) юридичні норми; 2) правовідносини; 3) акти реалізації 
суб’єктивних юридичних прав і обов’язків1. 

О. А. Беляневич, розкриваючи взаємопов’язаність механізму правового 
регулювання господарських відносин та визначення господарського обороту, 
відображує такі стадії: 1) виникнення прав та обов’язків (правовідносин), 
основними елементами якого виступають юридичні факти та/або юридичні 
склади; 2) реалізація норм права, а також суб’єктивних прав та обов’язків, 
основним елементом якої є правовідношення; 3) застосування 
(факультативно) заходів державного примусу судовими та адміністративними 
органами у випадку порушення суб’єктивних прав та законних інтересів 
суб’єктів господарювання2. 

Р. Б. Шишка називає наступні стадії регулювання: 1) доправовідносна 
чи оціночна; 2) праворегуляторна; 3) правотворча; 5) правонабувна; 
6) правоздійснення; 7) правозахисна; 8) постправовідносна3.  

Серед останніх досліджень обґрунтовується доцільність існування 
наступної послідовності елементів механізму правового регулювання: 
а) нормативна основа: норми права та/або інші соціальні регулятори 
(звичаї ділового обороту, моральні засади суспільства, судова практика, 
правова доктрина тощо); б) передумови правовідносин; в) юридичні факти 
(склади); г) зобов’язальні правовідносини; д) здійснення суб’єктивних 
цивільних прав та виконання сторонами юридичних обов’язків; е) за умови 
порушення (невизнання, оспорювання) зобов’язальних правовідносин або 
окремих його елементів як факультативний елемент – захист суб’єктивних 
цивільних прав та юридичних інтересів суб’єктів зобов’язання4. 

На наш погляд, в загальних рисах механізм правового регулювання 
відносин зводимо до такої послідовності стадій: 1) правова регламентація; 
2) правореалізація; 3) правозастосування. Відповідно, основою кожної із 
цих стадій є норма права5, а ключовими елементами кожної із стадій є 
правові відносини, правомірне чи неправомірне діяння (правочин/делікт) та 
правовий акт. 

 

                                                           
1 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. Москва. 

Юрид. лит. 1966. С. 34. 
2 Беляневич О. А. Аскіологічні засади господарського обороту та його стабільності: 

постановка проблеми. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення. 
Збірник наукових праць за ред. О. А. Беляневич. К. НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2013. С. 9. 

3 Шишка Р. Б. Стадії регулювання господарських правовідносин // Юридична наука і 
практика: виклики часу. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т. ІІІ. 
м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р.. С. 166–168. 

4 Пленюк М. Д. Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань 
(теоретичні та практичні засади). Автореф. дис. … докт. юрид. наук. 12.00.03. Київ. 2017. С. 4-5. 

5 Звертаємо увагу, що серед теоретиків права з’явився погляд, що первинним елементом 
системи права є не норма права, а правовий суб’єкт; ані норма, ані правовідносини, ані акт 
застосування, реалізації права і т.п. елементи не можуть бути внутрішньо керованою ланкою 
системи права, нею стає тільки суб’єкт права. Див: Горбенко Л. А. Суб’єкт права як категорія 
правознавства. Дис. … канд. юрид. наук. 12.00.01. Львів. 2017. С. 7. 
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 
Першою стадією механізму правового регулювання є правова 

регламентація, результатом до якої відбувається закріплення правової 
норми, що передбачає відповідну модель поведінки суб’єкта правових 
відносин. Отже ключовими елементами цієї стадії є правові відносини, 
регламентовані нормою права. У цьому аспекті доречно виділити серед 
норм права акт законодавства, відповідно до якого визначені принципи 
правового регулювання, співвідношення з іншими регуляторами (договір, 
звичай, можливість застосування аналогії), а також роль судової практики. 
Як результат, відповідно до нормативно передбаченої моделі відносин, а 
також зважаючи на фактичні відносини, що можуть скластися, правова 
норма регламентує правові відносини між суб’єктами, визначаючи їх зміст, 
щодо відповідного об’єкта відносин. 

Зважаючи на особливості змісту досліджуваних відносин, виникає 
запитання щодо можливості їх окреслення в одну групу – непідприємницькі 
відносини, на противагу підприємницьким відносинам. Так, ринкова 
економіка передбачає функціонування економічної системи на принципах 
вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних 
відносин відіграє ринок. У свою чергу, основою непідприємницьких 
відносин є свобода асоціації та філантропія, що доречно окреслювати в 
межах громадянського суспільства. 

Для забезпечення підприємництва виникає потреба у належному 
правовому впливі на економічні відносини шляхом їх закріплення, 
стимулювання та охорони, що дозволяє закріпити відносини відповідно до 
поточних та перспективних умов розвитку економіки, сприяти їх розвитку 
шляхом забезпечення економічної свободи, розвитку власності, захист 
бізнесу від надмірного державного впливу, а також охороняти економічні 
відносини через систему заборон, обмежень та юридичної 
відповідальності1. 

Правове рулювання розпочинається дещо раніше, ніж, власне, дія 
цього механізму. Зокрема, на цьому етапі різні суб’єкти правоутворення 
формулюють, санкціонують та закріплюють у притаманних правовій 
системі юридичних джерелах норми права. Сам же «запуск» механізму 
відбувається у момент набрання цими правилами чинності, а також у 
процесі їх тлумачення2. 

Розмежовуючи підприємницькі та непідприємницькі відносини слід 
окреслити їх поняття. Так, підтримуючи погляд В. М. Махінчука, 
підприємницькі відносини доцільно визначати як суспільні відносини, які 
виникають між суб’єктами підприємництва в ході укладення та виконання 
ними договорів про передання майна у власність, виконання робіт чи надання 
послуг та інших договорів, метою яких є отримання цими суб’єктами прибутку3.  

Визначення підприємництва, на наш погляд, має бути тісно пов’язаним 
з розумінням «підприємництва» як економічної та правової категорії. Так, 
підприємництво є особливою формою економічної активності, що передбачає 
орієнтацію на досягнення комерційного успіху; інноваційний характер 
підприємницької діяльності; самостійний характер господарювання, 
                                                           

1 Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс). Підручник. Харків: 
Еспада, 2006. С. 276–277. 

2 Загальна теорія держави і права. Підручник для студентів юридичних вищих 
навчальних закладів. За ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2011. С. 220–221. 

3 Махінчук В. М. Теоретичні засади приватноправового регулювання підприємницьких 
відносин в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.03. К., 2014. С. 10. 
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укладення регулярних, а не одноразових угод (бізнес-операцій); 
перспективність, спрямування на подальший розвиток, розширення 
масштабів і сфери розповсюдження; залучення у господарську діяльність 
різних учасників підприємницької активності; свободу та самостійність 
суб’єктів у прийнятті рішень та здійсненні бізнесу; наявність фактору ризику; 
майнова відповідальність підприємця за результати господарювання1. 

Непідприємницька діяльність може спрямовуватися на отримання 
відповідного прибутку, проте цей прибуток не спрямовується на задоволення 
інтересів засновників чи учасників такої діяльності. Йдеться про відповідний 
суспільний ефект (або колективний ефект) або спрямування коштів на так 
звані «неприбуткові» цілі, тобто ті, які традиційно не можуть бути 
рентабельними (наука, освіта, виховання, медицина), внаслідок чого 
потребують відповідної сторонньої підтримки. Так, йдеться про уставлене 
розуміння таких організацій як надавачів публічних послуг2. 

Модель підприємництва відображена у ст. 42 ГК України як 
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська 
діяльність, що здійснюється суб’єктом господарювання (підприємцями) з 
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку. Така побудова поняття викликає необхідність досить слушного 
зауваження щодо необхідності господарсько-правового чи цивільно-
правового регулювання відносин, які виникають у процесі підприємництва. 
Тим самим, детальніше розглянемо суб’єктну та об’єктну складові 
підприємницьких відносин. 

Суб’єкт підприємницької діяльності в процесі господарювання вступає 
у відносини з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, 
споживачами, суб’єктами владних повноважень. Відносини, які 
безпосередньо стосуються підприємницької діяльності, зокрема, де йдеться 
про реалізацію товарів чи послуг іншим підприємцям або споживачам 
(юридично рівними учасниками відносин), а також відносини, які 
виникають внаслідок реалізації суб’єктами владних повноважень політики 
у сфері господарювання (відносини влади і підпорядкування щодо 
регулювання економіки). 

При здійсненні підприємницької діяльності виникають відносини, які 
безпосередньо не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності. Йдеться 
про споживчі відносини, участь в яких здійснюється з метою задоволення 
особистих потреб. Їх особливістю є подвійна правова природа, оскільки з однієї 
сторони договору реалізуються підприємницькі інтереси, з іншої – споживчі. 
Внаслідок цього виникає умовна «нерівність» сторін договору, яка 
компенсується особливим захистом прав споживачів в межах відповідної 
державної політики (Закон України «Про захист прав споживачів»). 

ГК України деталізує господарські відносини, шляхом їх поділу на 
господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські 
(ч. 4 ст. 3). Однак, на наш погляд, всі ці відносини мають різні передумови їх 
виникнення, різний механізм та різні наслідки, які вони породжують. Вважаємо, 
що слід говорити про приватноправову та адміністративно-правову природу 
відносин, що безпосередньо виникають зі здійснення підприємницької 
діяльності. Таким чином, реалізуються дві мети регулювання: забезпечення 

                                                           
1 Виноградська А. М. Основи підприємництва. Навчальний посібник. Друге видання, 

перероб. і допов. К.: Кондор, 2007. С. 11–12. 
2 Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations. Edited by Klaus J. Hopt 

and Thomas von Hippel. Cambridge University Press. 2010. P. 4–5. 
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свободи підприємництва, а також забезпечення вільного ринку та запобігання 
монополізації економіки1. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначає 
наукова діяльність як інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на 
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 
видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 
Безпосередньо закон не визначає наукову діяльність як неприбуткову, 
непідприємницьку чи некомерційну, а лише встановлює норму, що наукова 
установа є юридичною особою та може мати статус неприбуткової організації. 

Законодавство про освіту передбачає можливість прибуткових та 
неприбуткових закладів освіти, хоча традиційно така діяльність вважається 
неприбутковою в силу її суспільної користі. 

Слід звернути увагу на об’єкт підприємницьких відносин, тобто на 
матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у 
правовідносини, здійснюють свої права і юридичні обов’язки. Вважаємо, що 
при визначенні об’єкта підприємницьких відносин слід виходити з 
підприємницької мети, тобто можливості суб’єкта після реалізації прав та 
обов’язків відносно цього об’єкта отримати прибуток та наступним розподілом 
між його учасниками. У свою чергу, наукова та освітня діяльність мають дещо 
інший об’єкт – відповідний науковий результат або знання, що загалом не 
виключає можливість їх комерціалізації за певних умов. 

Характерною ознакою підприємницьких відносин є особливий суб’єктний 
склад. У юридичній літературі при розгляді цієї проблематики звертається увага 
переважно на суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців). Беззаперечно, така позиція є слушною та обґрунтованою, 
однак при цьому слід уникати зміщення акцентів, які не сприяють 
функціонуванню механізму регулювання підприємницьких відносин. Участь у 
підприємницьких відносинах здійснюється на основі цивільної 
правосуб’єктності, тому слід уникати правового регулювання організаційно-
правових форм юридичних осіб приватного права нормами господарського 
законодавства2. Дійсно, цивільним законодавством сформована теоретично 
вивірена система організаційно-правових форм юридичних осіб, які є суб’єктами 
підприємницької діяльності, однак не кожна юридична особа може бути 
учасником будь-яких підприємницьких відносин. Так, без відповідних статусних 
ознак юридична особа не може бути страховиком (ч. 1 ст. 984 ЦК України), 
кредитодавцем (ч. 1 ст. 1054 ЦК України) або фактором (ч. 3 ст. 1079 ЦК України). 

Окремо слід наголосити, що підставою для надання суб’єкту окремих 
статусних ознак є необхідність публічного регулювання окремих сфер 
економіки, що відповідає засадам правоздатності юридичної особи (ч. 3 ст. 91 
ЦК України) чи права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності 
(ч. 2 ст. 50 ЦК України). У свою чергу, особливими статусами щодо науки та 
освіти є статус наукової установи та закладу освіти відповідно3. 

                                                           
1 Крупчан О. Д. Приватноправові та публічно-правові засади регулювання підприємницьких 

відносин // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / 
Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і 
підприємництва Національної академії правових наук України, 2013. С. 8. 

2 Махінчук В. М. Теоретичні засади приватноправового регулювання підприємницьких 
відносин в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.03. К., 2014. С. 175. 

3 Примітним є те, що ці статуси, залежно від потреби практики, можуть варіюватися. Так, 
наукова установа відповідно до ліцензії може бути закладом освіти (на третьому та 
четвертому рівні), а заклад вищої освіти може отримати статус наукової установи. 
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Таким чином, мета, предмет, методи та принципи правового 
регулювання є елементами, які необхідні для формування норми права як 
регулятора суспільних відносин. Нині, право вже не розглядається 
виключно як сукупність норм, які встановлюються та санкціонуються 
державою (ототожнення права і закону), що дозволяє широко застосовувати 
в цивільному праві й інші джерела: договір, звичай, аналогію. 

Названі регулятори формують об’єктивні правові відносини шляхом 
закріплення безпосередньої моделі відносин, а також встановлюють межі 
свободи та обмеження у частині реалізації цієї моделі суб’єктами права. 
Крім того, норма права відповідним чином формує правовий режим об’єкта 
відносин, встановлюючи особливості виникнення, здійснення та 
припинення прав відносно нього, а також особливості правового статусу 
учасника відносин, закріплюючи його правосуб’єктність, особливості 
набуття окремих статусних ознак, у тому числі закріплення юридичних 
фактів, які породжують ці відносини. В результаті взаємодії цих елементів 
здійснюється відповідне правове регламентування суспільних відносин. 

При цьому, окремо слід виділити суб’єкта правоутворення, який 
формує, санкціонує та закріплює у відповідному джерелі норму права. 
Особливістю функціонування економічної системи є встановлення 
оптимального регулятора відносин, яким для ринкової економіки є ринок. 
В економічній теорії висловлена думка, що за умов системних змін, коли 
ринок перебуває на стадії свого формування, на державу покладається 
забезпечення дієвості ринкової координації, тобто вона має розглядатися не 
як компенсатор недоліків ринку, а як його партнер для координації 
економічної діяльності суб’єктів1. 

Статтею 92 Конституції України передбачені наступні суспільні 
відносини, які регламентуються виключно законами України: права і 
свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; правовий режим 
власності; правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції 
та норми антимонопольного регулювання; засади зовнішньоекономічної 
діяльності. Таким чином, виключно законом як джерелом правового 
регулювання формуються такі елементи правового регулювання як 
принципи, гарантії, режим об’єктів та правовий статус суб’єктів відносин, 
с внаслідок чого формується відповідний господарський порядок, який 
полягає у легітимізованій можливості впливу держави на упорядкування 
(організацію) форм і фактів економічного процесу через обмеження у 
визначених випадках договірної свободи, контроль за більшістю монополій, 
захист конкуренції, споживачів тощо2. 

Детальніше засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 
передбачено ст. 12 ГК України, до яких відносяться державне замовлення; 
ліцензування, патентування і квотування; технічне регулювання; застосування 
нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, 
податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та 
субсидій. Вважаємо, що нормальне функціонування ринкової системи економіки 
є проблемою не так правового регламентування, як правозастосування. Слід 
погодитися з В. С. Щербиною, який наголошує, що застосування названих засобів 

                                                           
1 Пилипенко Г. М. Інституційні фактори співвідношення державної та ринкової 

координації економічної діяльності: дис. … докт. екон. наук: 08.00.01. Дніпропетровськ, 
2012. С. 26. 

2 Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). 
Монографія. Юрінком Інтер, 2006. С. 360–361. 
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державного регулювання має спрямовуватися на розв’язання таких задач як 
забезпечення оптимального державного втручання в організацію і здійснення 
господарської діяльності, та забезпечення оптимального поєднання ринкового 
саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та 
державного регулювання макроекономічних процесів1. 

Саме тому, має відбуватися вплив держави на підприємницькі 
відносини через здійснення державою економічної політики на основі 
економічної стратегії та тактики (ст. 9 ГК України) та формування моделі 
економічних відносин на приватноправових засадах з можливістю 
залучення суб’єктів саморегулювання. 

Зважаючи на викладене, вважаємо за доцільне висловити наступні 
висновки. Правова регламентація є першою стадією механізму правового 
регулювання кінцевим результатом якого є формування відповідної 
правової норми, закріпленої у належному джерелі. Ці норма ґрунтується на 
основі мети, предмету та методу, принципів правового регулювання. 
Основою правового регламентації є передбачена ст. 92 Конституції України 
коло відносин, які визначаються виключно законами України. Держава в 
особі уповноважених органів формує відповідні норми та акти 
правозастосування, які відображаються у таких джерелах як нормативно-
правовий акт та судова практика. Крім того, суб’єктам саморегулювання 
надається можливість в межах диспозитивності приватного права 
сформувати власні відносини, встановлені передбаченою законодавством 
формою. Ці норми передбачають модель поведінки, обмеження та свободи 
здійснення, порядок захисту та відповідальності. При цьому, вихідними 
елементами цього процесу є формування правового режиму об’єкта 
відносин та правового статусу (а також додаткових статусних ознак) 
суб’єкта відносин. Для підприємницьких відносин ця стадія 
характеризується приватноправовими засадами, диспозитивним методом 
правого регулювання, законодавчої регламентації моделі відносин, а також 
зменшенням кількості підзаконних актів як засобів державного 
регулювання. Вважаємо, що саме на основі цих засад має формуватися 
ринкова економіка в Україні. 

Європейському праворозумінню притаманно поєднання цивільного та 
комерційного інтересу як предмету приватного права. Розмежування ж 
приватного та публічного права у Європі так само не позбавлено належного 
сприйняття, однак на національному рівні концепції можуть різнитися. 
Загалом же цивільні та комерційні справи (civil and commercial matters) 
різними джерелами acquis ЄС на основі ст. 45(4), 51(1)62 TFEU, 39(4), 45(1), 
55 EC: Брюсельська конвенція 1968, Брюссель І (Reg 44/2001), Директива 
про правову допомогу (ст. 1(2)1 Dir 2003/8), Регулювання виконавчого 
провадження (ст. 2(1)1 Reg 805/2004) та інші2.  

Економічна система складається не лише з підприємницького сектору, 
який має на меті отримання прибутку, та державного (муніципального) 
сектору, що існує для здійснення публічного управління, а й так званого 
«третього сектору», основою якого є непідприємницькі товариства та 
установи. Ці організації все частіше стають об’єктом уваги в рамках 

                                                           
1 Щербина В. С. Поняття та види засобів державного регулювання господарської 

діяльності // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Юридичні науки. 2012. № 94. С. 14. 

2 Anatol Dutta Civil and Commercial Matters // The Max Planck Encyclopedia of European 
Private Law. Volume I. Edited by Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reihard Zimmermann with 
Andreas Stier. Oxford University Press. 2012. P. 194–195. 
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державної політики оскільки існує необхідність підвищення якості 
суспільних послуг та скорочення сфери діяльності держави. Завдяки 
притаманним особливостям інституцій, що виконують громадські цілі, вони 
мають істотні переваги, зокрема, у таких галузям як охорона здоров’я, 
освіта та надання соціальних послуг1. 

Отже, на стадії правової регламентації слід виділити фактичні 
відносини, які потребують унормування. Як результат, модель відносин, яка 
передбачена правом, «взаємодіє» із фактичними суспільними відносинами 
формуючи відповідні правові відносини. Звернемо увагу на правові 
відносини у непідприємницьких товариствах та установах. Для цього слід 
встановити їх суб’єктний та об’єктний склад, а також права та обов’язки, 
що виникають між цими суб’єктами відносно цих об’єктів (зміст відносин). 

ЗМІСТ ВІДНОСИН 
Непідприємницькі товариства та установи на основі реалізації 

особами права на свободу об’єднання та правомочності власника щодо 
визначення юридичної долі майна відповідно. Існує думка, що сучасною 
тенденцією реалізації права на свободу об’єднання є надмірна його 
політизація, що може призвести до негативних наслідків2. Дійсно, єдиним 
обмеженням права на свободу об’єднання у національному законодавстві є 
механізм захисту публічних інтересів шляхом заборони реалізації прав та 
інтересів осіб, які мають на меті ліквідацію незалежності України, зміну 
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності держави тощо (ч. 1 ст. 37 Конституції України). 
Такі обмеження створені для: 1) забезпечення інтересів національної 
безпеки чи публічного порядку; 2) запобігання безпорядків чи злочинів; 
3) охорони здоров’я чи моралі; 4) захисту прав та свобод інших осіб3. 

Міжнародне право в галузі прав людини покладає на державу основну 
відповідальність за дотримання, захист і здійснення прав. В контексті 
фундаменталізму це зобов’язання може представлятися не скільки 
деформованим, оскільки деякі порушення прав людини що виходять від 
недержавних суб’єктів. Але зобов’язання держав захищати права на свободу 
мирних зібрань та асоціації і сприяти їх здійсненню включає обов'язок не 
допускати порушення цих прав приватними особами. Для виконання своїх 
обов’язків в цьому відношенні державам слід, зокрема, прийняти ефективне 
національне законодавство, чітко встановлює права і обов’язки для всіх, 
створити незалежні і дієві правозастосовні та судові механізми, а також 
забезпечити ефективні засоби правового захисту в разі порушення прав4. 

Існують думки, що наукові установи та заклади освіти мають спеціальну 
правоздатність, що полягає у можливості мати права та обов’язки, які не 
повинні виходити за її межі, а отже, обґрунтовується концепція, що була 
закріплена у ст. 26 ЦК УРСР 1963 р. щодо «статутної правоздатності»5. 

Вважаємо, що спеціальна правоздатність має публічно-правові ознаки та 
суперечить принципу рівності учасників цивільних відносин, а тому не може бути 
                                                           

1 Руководство по некоммерческим организациям в Системе национальных счетов. 2006. С. 5 
2 Севастьяненко О. В. Правове регулювання порядку створення та діяльності громадських 

організацій // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання. 
Збірник наукових праць К. НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. 2009. С. 246. 

3 Айриш Л. Схема анализа правомерности наложения ограничений на свободу объединения 
// Хрестоматия по некоммерческому праву. Алматы. ТОО «Издательство LEM». 2007. С. 391. 

4 Доклад Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и 
праве на свободу ассоциации. 10 Августа 2016. С. 7. 

5 Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. М.: Издательство 
БЕК. 1994. С. 79; Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание второе, переработанное и 
дополненное. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М. «ПРОСПЕКТ», 1997. С. 120; Зозуляк О. 
І. Договір як правова форма реалізації цивільної правосуб’єктності юридичних осіб: дис. ... канд. 
юрид. наук. 12.00.03. К. 2010. С. 8. 
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застосована до юридичних осіб приватного права як до характерних його 
учасників. Так, принцип «спеціальності» (principe de la specialite) виник в 
адміністративній, державній практиці Франції тільки на початку ХІХ ст., а до 
цього часу юридичні особи мали загальну правоздатність1, тобто він виник за 
межами цивільно-правового регулювання. Таке обмеження використовувалося 
для унеможливлення різних махінацій, яке дістало назву доктрини ultra vires 
(«поверх сили», чи навіть «поверх влади»). 

Сучасний розвиток суспільства не надає можливості виокремити суто 
цивільні та суто підприємницькі відносини, що призводить до так званої 
«комерціалізації» цивільного права, а межа між цими галузями права стала 
умовною2. Але, незважаючи на це, з усього кола прав та обов’язків все ж 
можна виокремити господарську (підприємницьку) правосуб’єктність, що 
визначатиметься через господарську компетенцію3. Слід вести мову, 
мабуть, не про спеціальну цивільну правоздатність (чи цивільну 
правосуб’єктність), а про спеціальну господарську правоздатність (чи 
господарську (підприємницьку) правосуб’єктність) юридичних осіб. Для 
внутрішніх відносин публічний порядок характеризується у змісті відносин 
участі (членства) у непідприємницьких товариствах. 

Об’єктом відносин за участю непідприємницьких товариств та установ 
є, по-перше, ті права та інтереси, на основі яких створюється ці юридичні 
особи; по-друге, ті права та інтереси, які виникають у засновників, 
учасників (членів) у зв’язку з участю у таких юридичних особах. Так, у 
непідприємницьких товариствах, що переслідують приватно корисні 
інтереси, об’єктом є особисті немайнові та майнові інтереси відповідно до 
виду товариства. У свою чергу, суспільно корисні непідприємницькі 
товариства за об’єкт мають інтереси невизначеного кола осіб.  

Юридичною формою соціального змісту є правовий зв’язок, а отже 
цивільні відносини між приватними особами; юридичний зміст – це права 
та обов’язки його суб’єктів (учасників)4. Є. О. Харитонов та О. І. Харитонова 
пропонують у загальному вигляді розглядати взаємодію корпоративних та 
організаційних відносин, зокрема, щодо виникнення та припинення щодо 
створення та припинення юридичної особи, а також організаційні 
правовідносини, що забезпечують здійснення правосуб’єктності юридичної 
особи5. Однак, при цьому виникає проблема суб’єктного складу відносин з 
управління, адже на переконання В. І. Борисовою між органом та 
юридичною особою правові відносини не виникають6. 

Дійсно, безпосередньо орган управління не є учасником цивільних 
відносин, хоча на підставі ч. 1 ст. 92 ЦК України може скластися 
протилежне уявлення, адже юридична особа набуває цивільних прав та 
обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до 
установчих документів та закону. У цьому випадку є потреба у додаткових 
                                                           

1 Цивільне право України: Підручник. За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 
В. Л. Яроцького. К.: Юрінком Інтер, 2004. Т. 1. С. 129. 

2 Цивільне право України: Підручник: У 2-х т. За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-
Фатєєвої, В. Л. Яроцького. К.: Юрінком Інтер. 2004. Т. 1. C. 9. 

3 Щербина В. С. Суб’єкти господарського права. Монографія. К. Юрінком Інтер. 2008. С. 13. 
4 Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Цивільні правовідносини. Навчальний посібник. К. 

Істина. 2008. С. 92. 
5 Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Цивільні правовідносини. Навчальний посібник. К. 

Істина. 2008. С. 189-202. 
6 Борисова В. И. Теоретико-методологические положения учения о юридических лицах // 

Методология исследования проблем цивилистики. Сб. ст. под ред. Ю. М. Жорнокуя и С. А. 
Слипченко. Харьков. Право. 2017. С. 82 
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досліджень, особливо, зважаючи на конструкцію установи, внутрішні 
відносини якої фактично обмежуються метою створення. Законодавство не 
передбачає регулювання відносин засновник – установа, оскільки перший 
не бере участі в її управлінні, тому звернемося до відносин у 
непідприємницьких товариствах. 

Таким чином, обмеження щодо участі (членства) осіб у 
непідприємницькому товаристві розмежовується на ті, що передбачені: 
1) законом (публічно-правові); 2) статутом (приватноправові).  

Відносини в юридичній особі нерідко зводяться до поняття організаційно-
правової форми. Зокрема, К. О. Кочергіна визначає організаційно-правову 
форму як систему врегульованих у законодавстві трьох видів відносин, а саме 
ті, що виникають у середині підсистеми «засновників/учасників»; що 
виникають у середині підсистеми «юридична особа»; що виникають між 
названими підсистемами1. І. В. Борисов продовжуючи ці погляди доводить, що 
основні потреби (інтереси) засновників/учасників відбиваються в структурі 
«базових» організаційно-правових форм юридичних осіб, які визначені у ЦК 
України та окремих спеціальних законодавчих актах. На прикладі фінансової 
установи дослідник розкриває мінімальну та достатню структуру її 
організаційно-правової форми, що відбиває організаційно-економічні потреби 
її засновників/учасників – тріаду «власність-управління-контроль», та 
складається з таких елементів: 1) порядок створення, реорганізації та ліквідації 
юридичної особи; 2) правовий статус її засновників та учасників; 3) система 
органів фінансової установи; 4) правовий режим майна; 5) розподіл 
відповідальності між засновниками та фінансовою установою2. 

ДЖЕРЕЛА ПРАВА 
Регулювання правових відносин розглядається через вплив джерел права 

на фактичні відносини, проводячи їх через призму моделі, закріпленої у 
відповідному акті регламентації. Нині ведеться мова про регулювання відносин 
правом, зважаючи на принцип верховенства права, тобто окрім акту 
законодавства приватні відносини піддаються регулюванню договором, 
звичаєм, а також піддається впливу судової практики (зважаючи на відсутність 
у вітчизняній доктрині судового претендента). Більш того, регулювання як процес 
має розглядатися дещо ширше. 

Так, після Другої світової війни держави стали на різні шляхи регулювання 
економіки, виходячи із попередніх помилок та історичних традицій. Так, 
скандинавські країни, маючи тривалі демократичні традиції, тенденції політики 
соціальної рівності, високоякісних трудової сили підприємництва, зосередилися 
на високому рівні оподаткування, відсутності визначення видів підприємництва, 
забезпеченні працевлаштуванню та соціальній справедливості. Німеччина 
офіційно закріпила доктрину «соціально ринкової економіки», що досить часто 
цитується, однак до кінця не розуміється вченими. У загальних рисах це виглядає 
як використання найкращого між залишенням вільного ринку, приватного 
сектору та економічній свободі для виробництва якомога більшого «торта» для 
його розподілу в мінімально необхідній кількості у відповідних соціальних 
секторах. Натомість Франція залишила планування у державному секторі 
економіки та маючи великий ресурсний капітал для приватного сектору3.  
                                                           

1 Кочергіна К. О. Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, 
функції, правові засоби. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03. Харків. 2005. С. 12. 

2 Борисов І. В. Організаційно-правові форми фінансових установ як учасників ринку 
фінансових послуг. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.04. Харків. 2016. С. 5-6. 

3 Government and Economies in the Postwar World: Economic Policies and Comparative 
Performance, 1945-85. Andrew Graham, Anthony Seldon. London and New York. 1991. P. 298-300. 
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Нині відмічається, що у будь-якому регулюванні, де присутній 
фундаменталізм (вкрай консервативні суспільні течії1) може розпалювати 
нетерпимість, що веде до порушення прав на свободу асоціації, і висвітлює 
питання відповідальності держави і недержавних суб’єктів за запобігання 
актів насильства і усунення їх наслідків2. Таким чином, шлях до крайньої 
консервативності непритаманний сучасному суспільству, а отже мають 
використовуватися гнучкі регулятори. 

Зважаючи на такі підходи, регулятори та сфери регулювання є різними, 
відповідно до напрямків економічної політики держави. Нині Україна стала на 
шлях дерегулювання, що передбачає зменшення контролю держави над 
здійсненням господарювання шляхом створення відповідного ринку. Держава 
при цьому, може регулювати загальні засади існування ринку (фондового, 
банківського, страхового тощо) через формування вимог до статусних ознак їх 
суб’єктів та технічного регулювання об’єктів відносин. При цьому, має 
відбуватися поступове наділення повноваженнями регулятора саморегулівних 
організацій. Проте, це не завжди повинно передбачати скорочення основних 
засобів регулюючого впливу (натомість передбачає регуляторну «гільйотину» 
через скорочення власне актів регулювання), що не повинно перешкоджати 
законній господарській діяльності.  

Вплив публічних регуляторів на приватні відносин спричинений у тому 
числі й дуалізмом приватного права. У ФРН така взаємодія Є. Курзінскі-Сінгер 
розглядається виходячи з наступних принципів: 1) через обмежувальні рамки 
правової держави (Rechtsstaat), яким повинні підкорятися будь-які її дії; 
2) принцип пропорційності (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) означає, що держава 
повинна переслідувати в своїх діях легітимну мету відповідно до правових 
цінностей; 3) принцип законності (Gesetzmäßigkeitsprinzip) означає, по-перше, 
неприпустимість порушення законів виконавчою владою, і, по-друге, можливість 
здійснення дій, які зачіпають права громадян, тільки на підставі формального 
закону, який надає виконавчої влади право на відповідні дії (Gesetzesvorbehalt). 
Цивільне право за своєю природою, навпаки, має на увазі принципове 
відсутність обмежень, а отже діє принцип автономії волі (Privatautonomie). 
Обмеження цієї свободи повинні в свою чергу відповідати вказаним вище 
принципам правової держави, зокрема, принципу пропорційності3. 

Отже, правова регламентація окремих відносин здійснюється відповідно 
до ст. 92 Конституції України виключно законами України (наприклад, права 
і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; правовий режим 
власності; правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та 
норми антимонопольного регулювання; засади зовнішньоекономічної 
діяльності). Таким чином, виключно законом як джерелом правового 
регулювання формуються такі елементи правового регулювання як принципи, 
гарантії, режим об’єктів та правовий статус суб’єктів відносин, є внаслідок 
чого формується відповідний господарський порядок, який полягає у 
легітимізованій можливості впливу держави на упорядкування (організацію) 
форм і фактів економічного процесу через обмеження у визначених випадках 
договірної свободи, контроль за більшістю монополій, захист конкуренції, 
споживачів тощо4. 

                                                           
1 Для зручності використовуються чотири загальні категорії: ринковий фундаменталізм; 

політичний фундаменталізм; релігійний фундаменталізм; культурний і націоналістичний 
фундаменталізм 

2 Доклад Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и 
праве на свободу ассоциации. 10 Августа 2016. С. 9. 

3 Курзински-Сингер Е. Принципы немецкого вещного права и разграничение вещных и 
обязательственных прав // Сборник статей о праве Германии. № 1. 2015. С. 77. 

4 Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). 
Монографія. Юрінком Інтер. 2006. С. 360–361. 
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Однак, серед досліджуваних відносин є окремий виняток неправомірного 
публічного впливу на відносини у непідприємницьких товариствах та 
установах. Відповідно до положень п.п. 133.4.1. ПК України неприбутковим 
підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та 
організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам, 
встановленим податковим законодавством. Як результат, на практиці 
регламентація цивільних відносин у непідприємницьких товариствах та 
установах здійснюється не на основі приватноправових, а на основі податкових 
норм, хоча сутність непідприємницьких товариств та установ відповідає 
неприбутковій меті. Вочевидь, названа норма недоцільно імплементована із 
законодавства держави, правопорядок якого не розмежовує непідприємницькі 
та підприємницькі юридичні особи (наприклад, США), тому статус 
неприбутковості має бути винятком для підприємницьких організацій. 

Суб’єктами відносин у непідприємницьких товариствах будуть фізичні 
або юридичні особи, яка реалізують своє право щодо цивільних прав та 
інтересів на основі свободи асоціації, а також особи, які беруть участь в 
управлінні цього товариства. Тому при характеристиці суб’єктів слід окрему 
увагу звертати на особисті немайнові права, як основу виникнення 
відносин (у широкому розумінні ст. 314 ЦК України), а також інші права та 
обов’язки, які виникають у особи відповідно до її участі у товаристві. Таким 
чином, об’єктами відносин можуть бути лише об’єкти цивільних прав, 
передбачені ст. 177 ЦК України.  

У свою чергу, суб’єктами відносин в установі буду особи – засновники 
установи, а також особи, які беруть участь в управлінні установою. Таким 
чином, основою створення цієї юридичної особи є право власності 
засновників щодо об’єктів, які вони передають до новоствореної організації. 
Відповідно об’єктами відносин можуть бути так само об’єкти цивільних 
прав, передбачені ст. 177 ЦК України. 

Зміст відносин у непідприємницьких товариствах та установах можна 
охопити їх спільною конструкцією: 1) права та обов’язки щодо створення 
юридичної особи; 2) права та обов’язки щодо існування юридичної особи; 
3) права та обов’язки щодо припинення юридичної особи. 

ПРАВОВА РЕАЛІЗАЦІЯ 
Правова реалізація передбачає наявність таких елементів як правочин, 

що породжує виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків, а також 
делікт, що спричиняє виникнення відносин із відповідальності. Звернемо 
особливу увагу на здійснення прав та виконання обов’язків, які 
характеризуються залежно від об’єкту, з приводу якого вони виникають на: 
1) майнові; 2) немайнові; 3) організаційні. 

Правочиноздатність юридичної особи не є безмежною в силу 
внутрішніх та зовнішніх чинників. Так, ст. 203 ЦК визначає загальні 
вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину: 
дотримання засад публічного порядку, обсягу цивільної дієздатності, 
відповідності волевиявлення волі, належності форми, реальності наслідків. 
Зважаючи на універсальність правоздатності юридичної особи положення 
про необхідний обсяг цивільної дієздатності за загальним правилом за 
наявності державної реєстрації не повинно піддаватися сумніву. Це не 
означає, що юридична особа може вчиняти будь-який правочин, адже 
існують внутрішні та зовнішні межі правочиноздатності юридичних осіб. 

До внутрішньої необхідно віднести мету (інтерес) юридичної особи, яка 
формується в її установчих документах. На наш погляд, мету юридичної особи 
не варто поєднувати з обсягом її правоздатності, оскільки вона є тим 
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абстрактним інтересом, який ставлять перед собою її засновники (учасники). 
Тим самим, мета юридичної особи відповідає категорії «воля фізичної особи», 
тобто мотивації засновників брати участь у цивільних відносинах. 

З огляду на приватноправовий характер досліджуваних відносин, цієї 
стадії може бути достатньо для нормального функціонування механізму 
правового регулювання. Зокрема, правочин надає можливість здійснити 
належним чином суб’єктивні права та виконати цивільні обов’язки, що 
забезпечуватиме стабільність існування змісту правових відносин. 
Внаслідок вчинення порушень умов правочину або вчинення делікту особа 
може самостійно звернутися до порушника щодо захисту своїх прав та 
інтересів, а порушник, відповідно, самостійно вчинити дії з метою 
виконання правомірної вимоги цієї особи. 

У випадку необхідності звернення до іншого суб’єкта з метою захисту 
свого суб’єктивного права чи інтересу наступає третя стадія механізму 
правового регулювання – правове застосування, головним елементом якої 
є відповідний правовий акт, що має на меті забезпечити здійснення 
суб’єктивних цивільних прав та виконання обов’язків, здійснити 
юрисдикційний захист прав та інтересів особи або здійснити правосуддя. 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 
Остання стадія правового регулювання – правозастосування – виникає 

внаслідок здійснення прав та виконання обов’язків, що мають бути забезпечені 
відповідним правовим актом. Напевне, ця стадія найбільше «пронизана» 
публічними елементами, оскільки йдеться про юрисдикційний захист прав та 
інтересів учасників відносин, що має державно-примусовий характер. При 
цьому, правозастосування виникає на підставі правочину (з метою захисту 
порушених прав), так і на підставі делікту. Більш того, О. О. Отраднова 
обґрунтовує правову позицію, що деліктне право взагалі є складним правовим 
інститутом, що характеризується окремим механізмом правового 
регулювання1. О. О. Кот обґрунтовує висновок, що захист суб’єктивних 
цивільних прав є важливою стадією цивільно-правового регулювання, яка 
пов’язана нерозривними системними зв’язками з іншими стадіями2. 

Основою захисту прав та інтересів суб’єктів громадянського суспільства 
може слугувати справа Metro v. Commission (Case 22/79) у Європейському суді 
справедливості, відповідно до рішення якої на підставі ст. 85 та 86 EEC Treaty 
фізична або юридична особа має можливість звернутися із заявою відповідно 
до ст. 3(2)(b) Regulation No 17 з метою захисту своїх законних інтересів якщо 
вони не були задоволені в повному обсязі3. 

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого 
цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання; та право 
на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного 
законодавства. Дискусійним є проблематика способів захисту цивільних прав та 
інтересів учасників відносин у непідприємницьких товариствах та установах, 
адже спеціальне законодавство практично не передбачає такої можливості. 

                                                           
1 Отраднова О. О. Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань. 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.03. Київ. 2014. С.4. 
2 Кот О. О. Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав. Автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук. 12.00.03. Київ. 2017. С. 4. 
3 Civil Society and Legitimate European Governance. Edited by Strjin Smismans. Edward 

Elgar. Cheltenham, UK. Northamptom, MA, USA. 2006. P. 102. 
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Таким чином, така практика демонструє можливість будь-якої групи 
реалізовувати право на захист своїх законних прав та інтересів1. 

Досить перспективним виглядає положення абз. 12 ч. 2 ст. 16 ЦК 
України щодо судової можливості захистити цивільне право або інтерес 
іншим способом, що встановлені договором або законом чи судом у 
визначених законом випадках. Таким чином, це дозволить виключити 
випадки неможливості судового захисту, що ілюструється постановою 
Верховного Суду України (судова палата у цивільних справах) від 
19.10.2016, якою встановлено, що відносини щодо оскарження дій чи 
бездіяльності зборів уповноважених гаражно-будівельного кооперативу, 
компетенція суду, згідно вимог ст. 16 ЦК України, не поширюється, оскільки 
дані питання стосуються внутрішньо статутної діяльності цієї організації. 

Інша можливість правозастосування лежить у площині здійснення 
прав та обов’язків в межах саморегулівних організацій, тобто через 
механізми досудового врегулювання спорів.  

ВИСНОВКИ 
Отже, підведемо висновки щодо публічного порядку в механізмі регулювання 

цивільних відносин у непідприємницьких товариствах та установах: 
по-перше, під публічним порядком розуміється публічно-правові 

імперативи, які охороняють суспільні, економічні та соціальні основи держави, 
що визначають спрямованість державної політики та не піддаються 
диспозитивному методу регулювання. Публічний порядок має на меті обмежити 
диспозитивність приватноправового регулювання для забезпечення суспільних 
потреб, головним чином, в межах економічного обороту; 

по-друге, механізм правового регулювання цивільних відносин у 
непідприємницьких товариствах та установах передбачає взаємопов’язаність 
елементів, які діють на стадіях правового регламентації, правової реалізації та 
правового застосування та забезпечує унормування фактичних відносин, що 
виникають на основі реалізації права на свободу асоціації та досягнення 
суспільно корисної мети в межах «третього сектору» економіки, належні 
здійснення та захист прав та обов’язків учасників організаційних відносин, що 
забезпечується юрисдикційним захистом їх прав та інтересів; 

по-третє, публічний порядок проявляється на усіх стадіях правового 
регулювання, зокрема, щодо імперативності кількості учасників (членів) 
юридичної особи, наявності внутрішньої структури, взаємозв’язку об’єднання 
інтересів з організаційно-правовою формою, виділення публічних прав та 
обов’язків у суспільно корисних організаціях, а також шляхом застосування 
державного примусу під час відправлення правосуддя.  

Таким чином, механізм правового регулювання є системою послідовних 
послідовних дій уповноважних органів щодо формування моделі правового 
регулювання, дій осіб щодо встановлення правових відносин між собою та 
вибору відповідної моделі регулювання (нормативної або поєднаної із 
саморегулюванням) та форми існування відносин, а також діяльності 
уповноважених осіб щодо правозастосування у випадку відповідних 
правоппорушень. При цьому публічний вплив поступово зменшується в силу 
утвердження громадянського суспільства та «приватизації» суспільного життя. 

 
                                                           

1 Кочин В. В. Судовий захист прав та інтересів учасників відносин непідприємницьких 
товариств та установ // Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. 
конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. 
Маслова (Харків, 14 лют. 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 103–105. 
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The article examines the mechanism of legal regulation on the example of the 
entangles as a system of consistent consecutive actions of the authorities in 
relation to the formation of a model of legal regulation, actions of individuals in 
establishing legal relations between themselves and the choice of the 
appropriate model of regulation (normative or combined with self-regulation) 
and the form of existence of relations, as well as the activities of the authorized 
persons concerning the enforcement of law in the case of relevant offenses. 
Separately, attention is drawn to the public influence, which gradually 
decreases as a result of the consolidation of civil society and the “privatization” 
of public life. 
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У статті розглядається перспективи 
становлення та розвитку ендавментів наукових 
установ та закладів освіти як альтернативних 
джерел фінансування їх діяльності в Україні. 
Досліджуються перепони, що можуть виникати 
на шляху створення та наповнення ендавментів 
та шляхи подолання цих перепон. Розглядаються 
можливі моделі функціонування ендавментів та 
способи їх наповнення. Окремо розглядаються 
приклади вже впроваджених та діючих 
ендавментів в лідируючих університетах світу. 
 

Ключові слова: ендавмент, заклад вищої освіти, наукова установа, 
благодійництво, інвестування, органи управління юридичної особи. 

 
ВСТУП 

Сучасний стан фінансування наукової та освітньої діяльності в Україні 
знаходиться в не адекватному сучасним викликам стані. Він не дозволяє 
здійснювати дослідження світового рівня, особливо в ресурсоємних галузях 
досліджень. В основному проблему гострого недофінансування відчуває на 
собі наукова діяльність як в наукових установах так і в закладах вищої 
освіти, в яких така діяльність здійснюється. Фінансування навчального 
процесу  забезпечується переважно за рахунок оплатного навчання за 
договорами зі студентами та за рахунок державного замовлення.  

Для ілюстрації можна навести такі факти. На наукові дослідження 
(Research and Development) в середньому на території Європейського Союзу 
державами членами в 2016 році було виділено 2,03 % від ВВП. 
Максимальний показник склав 3,25 % від ВВП у Швеції, а мінімальний ‒ 
0,44 % від ВВП у Латвії. В перспективі, відповідно до Стратегії «Європа 
2020» цей показник має бути доведено до 3 % від ВВП1.  

В Україні цей показник слав в 2106 році 0,48 % від ВВП, з них за 
рахунок коштів державного бюджету 0,16 % від ВВП, а в 2017 всього 0,45 % 
від ВВП, а з держбюджету 0,16 % від ВВП2. Цей показник є на рівні 

                                                           
1 Overview of Science, technology and innovation / Official website of Eurostat the statistical 

office of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-
innovation (дата звернення 03.11.2018). 

2 Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 
2017 рік: аналітична довідка / Міністерство освіти і науки. URL: 
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найнижчого в порівнянні з країнами ЄС. Враховуючи мету країн ЄС 
підвищити рівень витрат на наукові дослідження до рівня 3 % від ВВП, наш 
показник вказує на суттєве недофінансування. 

Зазначені вище факти красномовно ілюструють необхідність 
збільшення фінансування науки в Україні. З метою економії державних 
коштів можливо здійснити таке збільшення шляхом пошуку і впровадження 
альтернативних приватних джерел фінансування. Таким джерелом можуть 
бути, серед інших, ендавменти.  

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»  сталий 
фонд (ендавмент) закладу вищої освіти ‒ сума коштів або вартість іншого 
майна, призначена для інвестування або капіталізації на строк не менше 36 
місяців, пасивні доходи від якої використовуються закладом вищої освіти з 
метою здійснення його статутної діяльності у порядку, визначеному 
благодійником або уповноваженою ним особою.  

Загальною ідеєю ендавменту є передача до певного фонду коштів або 
іншого майна з метою їх інвестування та отримання прибутку, який буде 
використано на статутну діяльність особи, на користь якої такі внески зроблено. 

Зазначене визначення містить в собі певні обмеження. Так внески 
обмежуються конкретними грошовими сумами або вартістю майна, що не 
дає змоги здійснити такий внесок у вигляді майнового права, наприклад. 
Незрозумілим також є обмеження строку інвестування або капіталізації, та 
встановлення його мінімального розміру в 36 місяців. У випадку можливості 
залучення коштів із різних джерел, але на менші строки, таке обмеження 
просто стане перепоною для інвестування. 

Для адекватного розгляду перспектив розвитку інституту ендавменту 
закладів вищої освіти необхідно виділити розуміння самого ендавменту та окремо 
розглянути його елементи, їх сильні та слабкі сторони, перспективи вдосконалення. 

Для цілей цього дослідження пропонується таке визначення 
ендавменту закладу вищої освіти. Ендавмент – це грошові кошти, майнові 
права або інше майно, що передані до фонду закладу вищої освіти або 
наукової установи з метою їх інвестування та спрямування прибутку від 
такого інвестування на поточну діяльність закладу вищої освіти або 
наукової установи та реінвестування.  

Включення до визначення поняття ендавменту порядку управління 
внесками, як це закріплено в ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» є 
недоцільним. Визначення порядку розпорядження внескам має бути 
окремо врегульовано. Основною метою визначення ендавменту є 
закріплення безоплатності передачі певного майна, його інвестування та 
цілей, на які буде спрямований прибуток від такого інвестування. 

ФОНД ЯК СТРУКТУРА 
Як зазначалося вище, ендавмент може бути створено як структурну 

частину закладу вищої освіти, так і як окрему юридичну особу. При цьому 
фонд, як окрема юридична особа може бути створена як закладом вищої 
освіти, так і бути обрана серед існуючих професійних учасників 
інвестиційного ринку. 

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
передбачає, що одними зі сфер благодійної діяльності є освіта, наука та 
наукові дослідження. Серед видів благодійної діяльності виділяє управління 
благодійними ендавментами. Проценти та дивіденди від управління 
                                                           
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-
analitychni/AD_NAUKA_2017.pdf (дата звернення 03.11.2018). 



- 79 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2018 
Civil Law / Цивільне право 

благодійними ендавментами призначені для: надання благодійної допомоги 
бенефіціарам, визначеним благодійниками або уповноваженими ними 
особами; виконання благодійних програм; спільної благодійної діяльності. 

Очевидною перевагою створення окремого фонду для управління 
ресурсами ендавменту є безперервний та безпосередній контроль та 
управління його ресурсами. Однак без належного досвіду у сфері 
інвестування такі позитивні сторони можуть не мати значення.  

До складу органів управління такої юридичної особи будуть входити 
виключно особи, які будуть зацікавлені саме в успішності діяльності з розвитку 
того закладу вищої освіти або наукової установи, яка їх створила. З іншого 
боку такі особи також зможуть більш точно контролювати використання 
ресурсів фонду, та за умови виникнення нестандартних ситуацій ‒ діяти в 
найдоцільніший спосіб, для досягнення цілей розвитку закладу вищої освіти 
або наукової установи, в інтересах якої було створено такий фонд. 

Недоліком такого підходу є непрофесійність та недосвідченість 
більшості з осіб, які будуть складати органи управління, що прийматимуть 
рішення про напрями інвестування ресурсів фонду. 

Гарвардський університет для управління своїм портфелем інвестицій у 
1974 р. утворив Harvard Management Company (HMC) як структурний підрозділ 
університету. Власними силами HMC управляє тільки третиною ендавменту, 
решту надає в управління спеціалізованим командам інших інвестиційних 
фондів, що забезпечує диверсифікацію фондів та краще бачення ринкових 
можливостей. Крім ендавменту, HMC управляє ще понад 12 тис. індивідуальних 
фондів, серед них: пенсійні, трастові та такі, що мають специфічне 
спрямування (на підтримку дослідницьких центрів, запрошення провідних 
професорів з інших країн світу тощо)1. Для управління ендавментами у 
Колумбійському університеті утворено The Columbia Investment Management 
Company (IMC), у Прінстоні – The Princeton University Investment Co. (PRINCO), у 
MIT – Massachusetts Institute of Technology Investment Management Co2. 

Розміщуючи кошти, менеджери фондів переслідують дві основні цілі. 
Перша ‒ генерувати достатньо високу дохідність для реалізації своїх 
поточних завдань без використання основної суми капіталу. Друга ‒ 
зберегти реальну вартість капіталу від інфляції, спрямовуючи частину 
доходу на збільшення основної суми капіталу. Причому для вимірювання 
інфляції ендавменти використовують свій власний показник - індекс цін 
вищої освіти (the Higher Education Price Index (HEPI), який ураховує ціни на 
товари і послуги, характерні для вищої освіти. Уважають, що HEPI зазвичай 
перевищує індекс споживчих цін для всіх міських споживачів на 1 %3. 

Як видно, університети-лідери створюють окрему юридичну особу для 
управління коштами ендавменту, однак слід врахувати їх можливості по 
залученню професіоналів до здійснення такої роботи. 

Створення окремої юридичної особи, яка буде здійснювати збір, 
інвестування та розпорядження ресурсами ендавменту є необов’язковим, 
оскільки існують компанії, основним видом діяльності яких є інвестування.  

                                                           
1 Harvard University Endowment Delivers 15,4 % Return for Fiscal Year 2014 / Harvard Management 

Company URL: http://www.hmc.harvard.edu/docs/2014_HMC_Endowment_Results_Press_Release.pdf 
(дата звернення 03.11.2018). 

2 Шевченко Л. С. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів // 
Україна: аспекти праці № 1, 2015, с. 8-16. 

3 Singh How M. To Invest Like An Endowment / Investopedia. URL: 
https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/09/ivy-league-endowments-money-
management.asp. (дата звернення 03.11.2018). 
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Передання ресурсів ендавменту в управління професійним фондам 
носить позитивний характер, оскільки: 

‒ розпорядження внесками буде здійснюватись досвідченими особами; 
‒ рівень ризиків та дохідності контрольований; 
‒ можливість інвестувати ресурси ендавменту у найширший перелік 

проектів; 
‒ сторонній контроль за діяльністю професійних фондів з боку 

контролюючих органів, обов’язкових аудитів тощо. 
Недоліком такого підходу є те, що професійний учасник ринку 

інвестування в першу чергу є зацікавленим у власному прибутку, який буде 
обумовлено в договорі. 

Як видно обидва варіанти щодо створення відокремленої структури або 
обрання професійного учасника як структури, що інвестуватиме ресурси фонду 
мають певні недоліки. Ефект від цих недоліків можливо мінімізувати шляхом 
створення окремої організаційної структури, яка буде діяти виключно в 
інтересах закладу вищої освіти або наукової установи однак не буде приймати 
рішення щодо напрямів інвестування, передаючи цю функцію професійним 
інвесторами, уклавши з ними відповідний договір. Основним завданням цієї 
структури буде обрання відповідного професійного фонду, захист інтересів 
закладу вищої освіти у відносинах з професійним фондом, відстоювання 
інтересів щодо максимізації прибутку, обрання запропонованих професійним 
фондом інвестиційних програм, управління поточною діяльністю фонду, інші 
питання операційної діяльності оперативного характеру. Відповідно до ст. 19 
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» органами 
управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори 
учасників, виконавчий орган і наглядова рада. Однак на разі ми пропонуємо не 
створювати окремий фонд, а в межах закладу вищої освіти або наукової 
установи створити органи з управління ресурсами фонду. Тому з перерахованих 
трьох органів у зазначеній статті пропонується створювати лише два: наглядову 
рада та виконавчий орган. Такий підхід обумовлено тим, що немає необхідності 
у вищому органі управління юридичною особою – загальних зборів – оскільки 
юридична особа просто не створюється. Однак все одно залишається 
необхідність управління ресурсами фонду, тому два інших органи створюються 
в межах юридичної особи – закладу вищої освіти або наукової установи. 

Така структура може бути створена у вигляді опікунської ради, яка 
збирається з певною періодичністю та виконавчого органу такої ради, який 
здійснює поточний контроль за ресурсами фонду.  Для зменшення 
фінансових втрат та підвищення прибутковості фонду, членство в таких 
органах може бути безоплатним та добровільним. Такий підхід також 
позитивно позначиться на діяльності таких органів, оскільки виключно 
вмотивовані особи будуть ставати їх членами.  

До членів цих органів має бути обов’язково обрано як благодійників, 
які зацікавлені у цільовому використанні їх пожертв та будуть в певній мірі 
виконувати функції контролю, так і співробітників закладу вищої освіти або 
наукової установи, які будуть представляти інтереси закладу або установи і 
будуть володіти точною інформацією про поточні потреби і їх обсяг. 

Така форма не виключить повністю вплив негативних наслідків обох 
підходів, однак мінімізує їх.  

Не можна також залишити поза увагою той факт, що законодавство, на 
сьогодні фактично не передбачає створення ендавменту без створення окремої 
юридичної особи. Відповідно до абзацу другого підпункту 170.7.5 пункту 170.7 
статті 170 Податкового кодексу України де зазначається, що термін «ендавмент» 
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означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або 
небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги 
отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму 
такого ендавменту. Тобто відповідно до ПК України обов’язковим є саме передання 
внеску «у банк або небанківську фінансову установу». Однак зазначене визначення 
не відповідає визначенню ендавменту, яке закріплене в Законі України «Про вищу 
освіту», в якому зазначається, що сталий фонд (ендавмент) закладу вищої освіти - 
сума коштів або вартість іншого майна, призначена для інвестування або 
капіталізації на строк не менше 36 місяців, пасивні доходи від якої 
використовуються закладом вищої освіти з метою здійснення його статутної 
діяльності у порядку, визначеному благодійником або уповноваженою ним особою. 
Тобто Закон України «Про вищу освіту» визначає ендавмент просто як суму коштів, 
без зазначення на організаційно-правову форму здійснення діяльності ендавменту, 
тоді як Податковий кодекс України зобов’язує передавати ці кошти до певної 
юридичної особи. Звичайно, зазначені нормативні акти регулюють різні 
правовідносини, однак з метою усунення протиріч між ними пропонуємо внести 
зміни до абзацу другого підпункту 170.7.5 пункту 170.7 статті 170 Податкового 
кодексу України зміни і замінити слова «які вносяться благодійником у банк або 
небанківську фінансову установу» на слова «які передаються у власність набувачу 
благодійної допомоги строково або безстроково». 

Слід також звернути увагу на те, що не обов’язково ініціатором 
створення ендавменту має бути заклад вищої освіти або наукова установа. 
Оскільки ендавмент є цільовим фондом, то можливе створення його 
зацікавленими особами для здійснення наукових, науково-дослідних робіт 
для отримання результату саме у певній сфері. Для ілюстрації можливо 
навести наступний приклад. На сьогодні є актуальним перехід від 
автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до електромобілів. Певна 
група автовиробників консолідується та створює ендавмент для розробки 
сучасних акумуляторних батарей для таких автомобілів. Фінансування буде 
видаватися тим закладами вищої освіти та науковим установам, які 
запропонують свою участь у такій розробці. Хоча такий спосіб не є прямим 
шляхом застосування ендавментів учасниками досліджень, однак в ньому 
може бути застосовано ендавмент модель.  

Законодавство не передбачає такої моделі фінансування, оскільки за 
логікою Закону України «Про вищу освіту» ендавмент має належати саме 
закладу вищої освіти. Однак усунення такого обмеження може призвести 
до позитивної зміни, оскільки з одного боку це буде сприяти примноженню 
наукових досліджень з результатами, а з іншого – сприятиме додатковому 
фінансуванню навчальних закладів. Тому пропонуємо виключити з назви 
«сталий фонд (ендавмент) закладу вищої освіти» в Законі України «Про вищу 
освіту» слова «закладу вищої освіти». 

ВНЕСОК 
Перше з чого починається процес фінансування закладів вищої освіти 

через ендавмент це внесок.  
Найскладнішим елементом у сучасних реаліях в діяльності ендавментів є 

самі по собі пожертви. В Україні дуже слабко розвинена культура благодійництва. 
Так, в умовах збройної агресії громадяни та юридичні особи масово здійснюють 
пожертви на збройні сили країни, однак така ситуація виникла виключно 
внаслідок того, що це торкнулось безпосередньо або опосередковано дуже великої 
кількості осіб. Такий приклад досяг масовості, однак за своїм значенням є тільки 
початком виховання культури благодійництва в Україні. В основному, в умовах 
сьогодення благодійна діяльність є вкрай непопулярною.  
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Тому перш за все необхідні рішучі та ефективні дії, що направлені на 
популяризацію благодійної діяльності, підвищення її престижу.  

В ст. 5 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» визначено, що благодійники спільно чи індивідуально можуть 
здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного 
або кількох таких її видів: 

1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, 
а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; 

2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших 
речових прав на майно і майнові права; 

3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; 
4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь 

бенефіціарів; 
5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів 

(договорів) про благодійну діяльність; 
6) публічний збір благодійних пожертв; 
7) управління благодійними ендавментами; 
8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів 

для благодійної діяльності; 
9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів 

та інших благодійних заходів, не заборонених законом. 
Серед перелічених видів діяльності, звичайно, найпоширенішим є 

передача у власність бенефіціарів коштів або цінних паперів. Саме 
зазначена модель описана в абзаці другому підпункту 170.7.5 пункту 170.7 
статті 170 Податкового кодексу України де зазначається, що термін 
«ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться 
благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому 
набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів 
або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий 
набувач не має права витрачати або відчужувати основну суму такого 
ендавменту без згоди благодійника.  

Зазначені внески можуть робити як сторонні благодійники, так і особи, 
пов’язані з отримувачем таких пожертв. 

Також саме по собі управління ендавментом може розглядатися як 
різновид благодійної діяльності за умови, якщо послуги з управління 
надаються безкоштовно або з певною знижкою. Розмір фактично не 
оплачених послуг (або розмір знижки на них) і буде благодійним внеском. 
Схожу природу має і безоплатне надання послуг, як вид благодійної 
діяльності, з тою відмінністю, що конкретний вид послуг законом не 
передбачено, а тому їх перелік є невичерпним. 

Однак слід зазначити, що відповідно до підпункту 2 пункту 3 статті 
166 Податкового кодексу України сума коштів або вартість майна, 
перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або 
благодійних внесків неприбутковим організаціям, та на розмір якої може 
бути надано податкову знижку шляхом зменшення розміру оподаткованого 
прибутку на розмір такої суми, не може перевищувати 4 відсотків суми його 
загального оподатковуваного доходу такого звітного року. Такий підхід є 
вкрай нераціональним якщо ми хочемо стимулювати благодійну діяльність. 
Таке обмеження необхідно або прибрати повністю або збільшити суттєво. 

Існують критики такого підходу. Так наприклад в багатьох країнах, у 
тому числі США, діють спеціальні податкові пільги для компаній або 
індивідуальних благодійників із метою розширення їх партнерства з 
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університетськими ендавментами. Р. Рейч наводить такий приклад. Кілька 
років тому М. Уітман, тепер генеральний директор компанії Hewlett-Packard, 
пожертвувала $ 30 млн Прінстону, одержавши податкові пільги близько $ 10 
млн. Тобто, по суті, Прінстон здобув $ 20 млн від М. Уітман і $ 10 млн із 
казначейства, а точніше ‒ від платників податків. Якщо додати до цієї суми 
недоодержані податки на приріст капіталу і на майбутні доходи, то загальних 
державних витрат стане ще більше. За оцінками економіста Р. Веддера, 
щорічна «урядова субсидія» Прінстону становить близько $ 54 тис. на одного 
студента. Аналогічна картина і по інших елітних університетах1. 

Однак на нашу думку така критика є необґрунтованою, особливо в 
наших реаліях. По-перше, в нашій країні поки що відсутні ризики 
надприбутків від діяльності наукових або освітніх ендавментів з очевидних 
причин – їх незначної кількості та вкрай незначного розміру. По-друге, 
незрозумілим є підхід щодо намагання екстраполювати надану урядом 
податкову пільгу на розмір благодійного внеску. Якщо навіть допустити 
такий прямий зв’язок, то чому б таким чином, опосередковано, не 
здійснювати державну підтримку наукової та освітньої діяльності. Тим 
більше що для цього державі не потрібні додаткові ресурси. Так, вони 
знадобляться в інших статтях видатків держбюджету, оскільки буди 
«недоплаченими». Однак в цьому й полягає суть державної підтримки – 
здійснити дії з боку держави, які конструктивно впливатимуть на 
отримувачів такої державної підтримки.  

На окрему увагу заслуговують такі види благодійництва як безоплатна 
передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав та безоплатне 
відступлення бенефіціарам майнових прав. Такий спосіб благодійництва та 
наповнення ендавменту є досить цікавим оскільки майно в такому випадку 
не відчужується, а залишається у його власника (благодійника). Хоча за 
законом внески до ендавменту також не можуть бути відчужені, однак все 
ж таки право власності на них передається, на відміну від передачі доходів 
від майна, майнових прав. Така схема виглядатиме більш надійною для 
благодійників, оскільки саме по собі благодійництво – це вже передача 
певного майна, певний збиток, однак передача доходів з майна, суто 
психологічно, є легшою. Таким чином мінімізується вплив перепон для 
такого фінансування.  

В будь-якому випадку для благодійництва потрібна мотивація, як і для 
будь-якої іншої діяльності, звичайно. До основних «драйверів» пасивної 
мотивації можна віднести такі ідеї:2 

- «Ідея нескінченності». Саме завдяки цій ідеї успішні та заможні особи 
створюють приватні фонди та жертвують в ендавменти. На додаток до їхніх 
філантропічних намірів необхідно пам’ятати, що люди, які вклали все життя 
в побудову власної імперії та репутації, прагнуть зробити так, щоб ця 
репутація жила вічно. Якщо люди жертвують в ендавмент, вони розуміють, 
що ці кошти допомагатимуть університету або іншій організації впродовж 
всього часу їхнього існування. 

                                                           
1 Reich R. How Taxpayers Unknowingly Fund Elite Private Universities as Public School 

Subsidies Shrink / Truthdig URL: http://www.truthdig.com 
/report/item/taxpayers_fund_elite_private_universities_public_school_subsidies_20141014 
(дата звернення 03.11.2018). 

2 Harvard receives its largest gift / Harvard gazette, June 3, 2015 URL: 
http://news.harvard.edu/gazette/story/2015/06/harvard-receives-its-largest-gift (дата звернення 
03.11.2018) 
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- Наступний значний «пасивний» мотиватор досить схожий на 
попередній – це бажання «сильних світу цього» впливати на суспільство в 
цілому. Ця теза не стосується більшості донорів, але в кожному місті є люди, 
що мають достатньо коштів і є лідерами у своїх громадах. Значні пожертви 
в елітні заклади, на кшталт музеїв або приватних шкіл, є одним зі шляхів 
для заможних родин до передачі свого соціального статусу своїм дітям. 

Зарубіжні університети дотримуються різних моделей формування 
ендавментів. Серед них 1: 

1) закрита модель (ендавмент «великих власників», «оптова» модель): 
незначна кількість пожертвувачів; великий розмір пожертвувань; рідке 
поповнення фонду; низька інформаційна прозорість функціонування фонду; 

2) відкрита модель (ендавмент «середнього класу», «роздрібна», 
демократична модель): велика кількість пожертвувачів; диверсифікована 
структура пожертвувань (з боку співробітників, випускників та їх асоціацій, 
політичних діячів, батьків студентів, підприємств-роботодавців, 
організацій-партнерів, представників бізнесу, некомерційних організацій 
тощо); пожертвування різних розмірів; постійне поповнення фонду; висока 
інформаційна прозорість його функціонування. Наприклад, наповнення 
ендавменту Стенфорду здійснюється у понад двадцять різних способів, 
включаючи переводи з мобільного телефону та електронні гроші, але 
основний збір коштів проходить у рамках спеціальних кампаній, 
присвячених до певних подій. МТІ свого часу дуже допомогли 
пожертвування Джорджа Істмена - засновника компанії Kodak і 
колишнього випускника. Потім МТІ заручився підтримкою 200 
промислових компаній і Білла Гейтса, ставши ВНЗ із привабливою для 
бізнесу екосистемою та з 12-мільярдним ендавментом. Зараз у МТІ мають 
місце як індивідуальні, так і корпоративні пожертвування, хоча обсяги 
перших майже втричі перевищують надходження від корпорацій2,3; 

3) змішана модель - має всі риси відкритої моделі, однак значна 
частина активів формується за рахунок великих пожертвувань, насамперед 
фізичних осіб. Скажімо, основна частина активів Гарвардського 
ендавменту (90% фонду) була сформована за рахунок великих донорів, а 
зараз фонд поповнюється переважно за рахунок пожертвувань студентів 
університету, які при випуску відраховують невеликі суми (у 2012 р. це 
зробили 80,4% випускників; у 2013 р. - 83,6 %). 

Оскільки на сьогодні благодійницька діяльність в сфері освіти та науки 
є непопоулярною – необхідно створити всі умови для залучення коштів до 
ендавментів. Тому найбільш доцільною нам здається була б відкрита модель 
формування ендавментів. 

Нерідко роботу з формування фондів зарубіжні університети 
проводять у вигляді проектів чи програм, розробляючи різні 
фондоутворюючі продукти, які реалізуються на постійній або циклічній 
основі. Зокрема, такий продукт, як «Плановані дарування» (Planned 

                                                           
1 Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала) государственных и муниципальных 

образовательных учреждений: организация деятельности, состояние и перспективы развития: 
практ. руководство / Я. М. Миркин (руководитель проекта), К. Б. Бахтараева, А. В. Левченко, М. 
М. Кудинова (при участии Т. В. Жуковой). М.: Финансовый университет, 2010. С. 36–37. 

2 Как собрать 11 миллиардов, или самое главное про эндаументы. Онлайн-медиа EDUTAINME. 
URL : http://www.edutainme.ru/post/kak-sobrat-11-milliardov (дата звернення 03.11.2018). 

3 Алашеев Ю. Университетские эндаумент-фонды. Российский и мировой опыт / Сайт 
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. URL: 
http://www.iep.ru/files/Gaidarovskij_Forum2014/4_Alasheev.pdf (дата звернення 03.11.2018). 
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Giving) може включати програми: заповіт (Bequest), дарчий ануїтет (Gift 
Annuity), спільний фонд доходів (Pooled Income Fund), траст із подальшим 
благодійницьким майновим правом (Charitable Remainder Trust), траст з 
основною благодійницькою метою (Charitable Lead Trust), нерухоме 
майно, що передається частково (Retained Life Estate), та інші. 
Пожертвування відбуваються відповідно до юридично вивіреного 
алгоритму, а за окремими програмами - протягом кількох років. 
Достатньо популярним у зарубіжних ВНЗ є продукт «Щомісячні внески» 
(Recurring/Monthly Giving), який є зручним і для фандрайзерів, і для 
донорів, адже припускає можливість автоматичного списування внесків 
із зарплати донорів1. При цьому, оскільки донорів (дарувальників) може 
бути кілька і заповідати свої активи вони можуть на різні цілі, 
університети мають можливість засновувати кілька або навіть багато 
ендавментів2. 

Однією з суттєвих перепон для здійснення благодійництва є, безумовно, 
репутація закладів вищої освіти та наукових установ. Кількість закладів вищої 
освіти  ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2017/18 навчальному році складає 289 
одиниць3. Упродовж 2017р. наукові дослідження і розробки (далі − НДР) в 
Україні виконували 963 організації, 45,8% з яких відносилися до державного 
сектору економіки, 39,0% – підприємницького, 15,2% – вищої освіти4. 

Зрозуміло, що фінансування за моделлю ендавментів всіх зазначених 
вище осіб, які здійснюють наукову та освітню діяльність, неможливе. 
Звичайно встановити такий вкрай необ’єктивний показник як репутація 
досить складно. Однак визначення усередненого переліку з 10 або 20 лідерів 
за різними опитуваннями цілком можливо. Зазначений перелік немає сенсу 
наводити, однак всі інші установи та заклади просто загубляться нижче 2 
десятків позицій такого переліку та будуть посідати різні місця в залежності 
від методики їх оцінювання. Тому фактично, маючи певною мірою 
об’єктивний критерій – зайняття вищих позицій в різноманітних рейтингах 
– благодійникам буде легше обрати цільові установу або заклад для 
здійснення пожертви. Тому такі рейтинги доцільно було б проводити серед 
авторитетних видань та роботодавців.  

Окремо також будуть позитивно впливати на формування певного 
авторитету навчального закладу профільні змагання серед його студентів. 

 Для наукових установ аналогом таких змагань можуть стати 
комерційні та державні замовлення на виконання певних наукових або 
науково-дослідних робіт. Гарним прикладом є конкурси зі створення 
зразків зброї у США. Міністерство оборони США оголошує завдання, 
проводить конкурс та обирає серед запропонованих прототипів найбільш 
відповідний і компанія, яка його спроектувала, отримує державний 
багаторічний контракт. Звичайно в таких конкурсах на території США в 
                                                           

1 Хижняк, В. Д. Новикова О. В. Развитие эндаумент-фонда высшего учебного заведения. 
Єкономический портал. URL: http://institutiones.com/general/2363-razvitie-endaument-
fonda-vysshego-uchebnogo-zavedeniya.html. (дата звернення 03.11.2018) 

2 Шевченко Л. С. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів // 
Україна: аспекти праці № 1, 2015. С. 8–16. 

3 Кількість закладів вищої освіти  ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2017/18 навчальному році / 
Державна служба статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (дата звернення 
03.11.2018). 

4 Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки / Державна служба 
статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ni/zndr2017.doc 
(дата звернення 03.11.2018). 
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більшості випадків приймають участь приватні компанії, однак перемога в 
аналогічному конкурсі в України як державної наукової установи або 
закладу вищої освіти так і приватної компанії створило б певну позитивну 
репутацію. Запропоновані ж на такому конкурсі зразки були б чудовою 
рекламою для учасників конкурсу. 

Слід звернути увагу на позитивний бік змагальності між закладами 
вищої освіти або між науковими установами за благодійні внески. Звичайно 
віддавати свої кошти на підтримку пропозиції, яка заздалегідь не матиме 
результатів, не буде ніхто. Тому така конкуренція між відповідними 
закладами та установами позитивно вплине на їх діяльність оскільки 
неефективність та марнотратство буде прямим шляхом до зубожіння. Тоді 
як результативність надаватиме можливість отримати більші пожертви від 
ширшого кола зацікавлених осіб. 

Кожен з перелічених вище методів сам по собі не здатен показово 
проілюструвати доцільність інвестування в той чи інший навчальний 
заклад. Однак в комплексі вони зможуть надати можливість 
зорієнтуватися. 

Характерною та позитивною рисою ендавментів є те, що основна сума 
внеску є недоторканою без згоди особи, що її пожертвувала. така сума 
інвестується і з доходів із неї здійснюється цільове фінансування.  

Середня прибутковість інвестицій ендавментів складає близько 10–
11% річних, розмір виплат на основні цілі діяльності фонду – близько 5% 
(від суми його активів), таким чином, приблизно половина доходів 
реінвестується. Частина реінвестованих доходів поглинається інфляцією, 
що забезпечує реальний річний приріст активів в межах 1–2% 1. Слід 
зазначити що такі цифри характерні для країн, в яких ендавменти є 
поширеними та історично функціонують вже давно, мають усталені моделі 
функціонування та високий рівень розвиненості. 

Оскільки частина коштів постійно реінвестується, тобто частина 
прибутку спрямовується не на видатки, а на поповнення фонду, то одним 
зі способів пожертви також може бути передання до фонду суттєвої суми 
пожертви, за умови реінвестиції прибутку. Після досягнення певного рівня 
«власних коштів» (реінвестованих з прибутку), які будуть формуватися з 
прибутку, благодійнику повертається його внесок. 

Загалом можливо виділити такі позитивні та негативні риси 
ендавментів. 

 
ПОЗИТИВНІ НЕГАТИВНІ 

- постійний приріст суми за 
рахунок реінвестування та інших 
джерел поповнення; 

- збереження суми внесків і 
неможливість здійснити їх 
відчуження без дозволу 
благодійника або у порядку 
передбаченому ним; 

- контроль за витрачанням 
прибутку від ендавменту; 

- ризик втрати основної суми без 
досягнення мети, оскільки 
здійснюється інвестування 
наукової діяльності, що не завжди 
досягає бажаного результату; 

- за умови невеликого розміру 
основного фонду - прибутки з 
нього, враховуючи світовий досвід, 
будуть несуттєвими. Істотне 
співвідношення між розміром 

                                                           
1 Нанівська Є.В. Альтернативні джерела фінансування вищої освіти України / Матеріали 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та традиції в сучасній науковій 
думці». URL: http://intkonf.org/nanivska. (дата звернення 03.11.2018). 



- 87 - 
IUS PRIVATUM | 2 | 2018 
Civil Law / Цивільне право 

- можливість постійно та 
необмежено поповнювати суму за 
рахунок широкого переліку джерел; 

- широкий перелік джерел 
формування ендавменту; 

- широкий перелік цілей, на які 
може бути спрямовано прибуток 
від фонду; 

- при залученні компаній з 
управління активів, ресурси 
ендавменту будуть інвестуватись 
досвідченими професіоналами; 

- можливість інвестувати кошти 
ендавменту з контрольованим 
рівнем ризикованості; 

- боротьба за благодійників серед 
закладів та установ, які 
претендують на внески; 

внеску та фактично отримуваного з 
нього прибутку носить хоча й 
статистичний, обмуовлений 
механізмом діяльності ендавменту, 
характер, та все ж досить 
негативний. Так розмір 
щомісячного прибутку складає 
приблизно 1/120 частину від 
розміру внеску (при дохідності 
ендавменту у розмірі 10% річних), 
або 1/150 частина від (при 
дохідності ендавменту 8% річних). 

- необхідність нести витрати, 
пов’язані з обслуговуванням 
інвестиційної діяльності; 

 
Підсилювати та розвивати позитивні сторони очевидно є необхідним, 

а негативні слід спробувати подолати.  
Так із ризиком втрати можливо впоратись або застрахувавши його, 

хоча це будуть додаткові видатки та все ж, або вкладати в перевірені 
ендавменти, ризик збитків в яких пов’язаний виключно з глобальними 
катаклізмами, а не з неефективною та непрофесійною поточною діяльністю. 

Негативна сторона у вигляді співвідношення розміру внеску до розміру 
прибутку усувається шляхом залучення більшої кількості коштів. Глобально 
це може бути здійснено зміною податкового законодавства і зняттям 
обмеження у вигляді максимальної суми, на яку може бути зменшено дохід 
благодійника і яка не може перевищувати 4 % суми його загального 
оподатковуваного доходу такого звітного року. Очевидно, що така перепона 
є об’єктивною на шляху до стимулювання благодійної діяльності в і Україні 
взагалі та діяльності ендавментів зокрема. 

ВИСНОВКИ 
Розвиток ендавментів в Україні перш за все потребує популяризації 

самої благодійності загалом та внесків до ендавмент фондів зокрема: 
Необхідно розширити перелік способів здійснення внесків до 

ендавменту, оскільки запропоновані в Законі України «Про вищу освіту» та 
обумовлені в Податковому кодексі України є досить обмеженими. 

Слід зменшити мінімальний строк у 36 місяців, який закріплений у 
визначенні ендавменту в Законі України «Про вищу освіту». Це спростить 
залучення додаткових внесків, які можуть бути передані і на менші строки.  

Можливо декілька варіантів організації ендавменту: 
- створення фонду в рамках існуючого закладу вищої освіти або 

наукової установи без створення окремої юридичної особи; 
- створення окремої юридичної особи для управління ендавментом; 
- доручення управління ендавментом професійним інвесторам. 
При поєднанні підходів щодо створення органу управління 

ендавментом та доручення інвестування коштів цього ендавменту 
професійним інвесторам, досягається найбільш ефективний результат щодо 
отримання прибутку, безпечності, професійності і зацікавленості у розвитку 
закладу вищої освіти або наукової установи. 
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Необхідно внести зміни до підпункту 170.7.5 пункту 170.7 статті 170 
Податкового кодексу України замінивши слова «які вносяться 
благодійником у банк або небанківську фінансову установу» на слова «які 
передаються у власність набувачу благодійної допомоги строково або 
безстроково». 

Пропонуємо виключити з назви «сталий фонд (ендавмент) закладу вищої 
освіти» в Законі України «Про вищу освіту» слова «закладу вищої освіти». Така 
зміна буде сприяти примноженню наукових досліджень з результатами, а з 
іншого – сприятиме додатковому фінансуванню навчальних закладів. В 
результаті неї ініціаторами створення ендавментів зможуть бути не тільки 
заклади вищої освіти, а й зацікавлені у дослідженнях особи. 

Найкращою моделлю інвестування є змішана, за якої перелік джерел 
фінансування ендавменту є необмеженим. 

Для спрощення вибору ендавменту за наявної можливості у 
благодійника здійснити пожертву корисно було б: 

- проводити різноманітні рейтинги серед закладів вищої освіти; 
- проводити змагання між університетами (наукові в тому числі); 
- проводити конкурси на виконання державних замовлень серед 

наукових установ із оголошенням як результатів так і запропонованих 
варіантів виконання конкурсних завдань. 
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The article examines the prospects of the formation and development of the 
endowment scientific institutions and educational institutions as alternative 
sources of funding their activities in Ukraine. Researched the obstacles that may 
arise in creating and filling the endowment and ways to overcome these barriers 
are explored. Possible options for solving problems related to small volumes of 
charity in general and contributions to the endowment in particular are offered. 
Possible models of functioning of endowment and ways of their filling are 
considered. Among the models are three: the operation of an entrant within the 
institution of education or a research institution; creation of a separate legal 
entity; transfer of collected funds to management of professional investors. It is 
proposed to use a mixed model of functioning of the endowment, in which 
institutions of its management will be established in the institution of higher 
education or a scientific institution, but investment of its funds will be carried 
out by professional financial institutions. Thus, the effect of negative features 
as a model of the functioning of an endowment within a scientific institution or 
institution of higher education and transfer of the management function of such 
an entrant to a newly created legal entity or professional investors may be 
eliminated. The foreign experience of the functioning of the entangles in the 
leading universities of the world is researched. Attention is drawn to the 
inconsistency of legislation in the matter of entangles in the Law of Ukraine "On 
Higher Education" and the Tax Code of Ukraine. Amendments are proposed to 
harmonize these regulations. It is also proposed to create an endowment not on 
the initiative of institutions of higher education or scientific institutions, but on 
the initiative of interested in the researching persons. In order to increase the 
popularity of the activity of the enterprises, it is proposed to extend tax 
incentives for benefactors. The position is held that such an approach can be 
considered including state aid for the development of scientific activity. 
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У статті розглядається стан використання 
ендавментів у закладах освіти як 
альтернативних джерел фінансування їх 
діяльності в Україні. Розглядається практика у 
провідних закладах вищої освіти України, а 
також стан правового регулювання в окремих 
державах – членах ЄС. 

 
Ключові слова: ендавмент, заклад вищої освіти, наукова установа, 
благодійництво, інвестування. 

 
ВСТУП 

Використання ендавментів як джерела додаткового фінансування в 
науковій та освітній сферах перебуває у стадії формування. Практика 
свідчить, що формою реалізації цих відносин є переважно благодійні фонди. 
Так, у 2012 році було засновано благодійну організацію «Фонд розвитку 
Інституту міжнародних відносин», який призначений для накопичення 
недоторканого цільового капіталу для забезпечення фінансової стабільності 
Інституту міжнародних відносин шляхом спрямування фінансових 
ресурсів, що надходять від студентів, випускників, бізнес-партнерів, а 
також через використання доходів від їх інвестицій в становлення та 
розвиток цього закладу вищої освіти як національного дослідницького 
інституту світового рівня1. 

Звертаємо увагу, що засновниками цього фонду є фізичні особи, а не 
заклад вищої освіти. Вочевидь, це спричинено змістом ч. 1 ст. 12 Закону 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», якою 
передбачено: «Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні 
фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інших юридичних осіб публічного права». Таким чином, 
заснування благодійної організації власне інститутом (який з 13.05.2009 
                                                           

1 Звернення директора. URL: http://iirfund.org/about/opening (дата звернення: 
01.12.2018). 
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знаходиться в стані припинення), або Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка (статут якого затверджений указом 
Президента України від 14 січня 2000 року № 64/2000).  

Крім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань1 
окремо зареєстровано вже згаданий фонд (38726159) та благодійну 
організацію «Фонд сприяння та розвитку Інституту міжнародних відносин» 
(24076315), який зареєстрований 03.02.1999. 

ЕНДАВМЕНТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Далі розглянемо практику залучення додаткових коштів провідними 

закладами вищої освіти в Україні: 
1. 30.03.2004 було повідомлено про створення організації «Благодійний 

фонд підтримки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка "Святий Володимир», на рахунок якого всі випускники 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та бажаючі 
можуть здійснювати благодійні внески2. Проте юридичної особи за 
вказаним ідентифікаційним кодом (26476852) не знайдено. 

2. Матеріальним забезпеченням фізико-технічного факультету 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна опікується 
благодійний фонд «Асоціація Випускників Фізико-Технічного Факультету 
Харківського Університету»3, засновниками якого є відповідно фізичні особи. 

3. Подібна ситуація в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Так, була 
створена «Асоціація випускників Київського Політехнічного Інституту» як 
неприбуткова благодійна організація, метою якої є здійснення добровільної 
безкорисливої діяльності в інтересах суспільства у сприянні розвитку науки 
і освіти, реалізації науково-освітніх програм, сприяння розвитку культури, 
охороні здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, надання 
допомоги вченим, викладачам, талановитій творчій молоді (студентам та 
учням), випускникам цього закладу вищої освіти. Засновниками Асоціації 
стали випускники КПІ – відомі вчені, виробничники, державні і громадські 
діячі України та інших країн4. 

4. 30.07.2014 створено благодійний фонд «Фонд сприяння розвитку 
Львівського техніко-економічного коледжу Національного університету 
«Львівська політехніка» (39326220)5. Проте детальної інформації щодо його 
функціонування у відкритих джерелах немає. 

5. Окрему увагу привертає Міжнародний Благодійний Фонд 
відродження Києво-Могилянської Академії, який заснований з метою 
сприяння створенню культурно-освітньої та матеріально-технічної бази 
університету, а також здійснення заходів щодо подальшого його розвитку у 
статусі Національного. Так, фонд веде пошук коштів, і з 1997 року введено 

                                                           
1 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. URL: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (дата звернення: 01.12.2018). 
2 Створено «Благодійний фонд підтримки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Святий Володимир». URL: http://www.univ.kiev.ua/news/256 (дата 
звернення: 01.12.2018). 

3 Харьковский физтех. URL: http://fondftf.org/o-fonde/ (дата звернення: 01.12.2018). 
4 Благодійний фонд «Асоціація випускників Київського Політехнічного Інституту». URL: 

https://kpi.ua/alumni.php (дата звернення: 01.12.2018). 
5 Благодійний фонд "Фонд сприяння розвитку Львівського техніко-економічного коледжу 

Національного університету "Львівська політехніка". Код ЄДРПОУ: 39326220. URL: 
https://edr.dominus.kiev.ua/catalog/39326220 (дата звернення: 01.12.2018). 
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систему матеріального заохочення волонтерів, які допомагають їх залучати. 
Протягом останніх років Фондом було підтримано кілька сотень проектів, 
спрямованих на виконання ремонтно-реставраційних робіт, зміцнення 
матеріально-технічної бази, видання книжок, журналів, збірників наукових 
праць, комплектування бібліотечних фондів, проведення наукових 
конференцій та культурно-мистецьких заходів Університету. Прiоритетом 
останнiх рокiв є залучення коштів для реставрації (реконструкції) 
Староакадемічного корпуса НаУКМА1. 

Крім того, додаткові ресурси залучаються через низку інших фондів, зокрема:  
1) іменний Фонд (ендавмент) Кіндрата Міжнародного Благодійного 

Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для підтримки досліджень 
в галузі історії, основою якого є отримана благодійна допомога у розмірі 
USD $146 193,40, що надійшли у вересні 2016 р. на рахунок Міжнародного 
Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії з цільовим 
призначенням підтримки, в т.ч. історії Києво-Могилянської академії в усі 
часи її існування та розвитку. студентів, викладачів і дослідників з Києво-
Могилянської академії – на дослідження в галузі історії України від 
найдавніших часів до сьогодення2; 

2) іменний Фонд (ендавмент) Мирослави Іванців, основою якого є 
отримана благодійна допомога у розмірі USD $99 046,57, що надійшли у 
вересні 2016 р. на рахунок Міжнародного Благодійного Фонду відродження 
Києво-Могилянської Академії з цільовим призначенням підтримки 
наукових досліджень в НаУКМА3. 

6. 30.04.2015 зареєстрована благодійна організація «Міжнародний 
благодійний фонд Національного медичного університету імені О. О. 
Богомольця» об’єднує на добровільних засадах громадян України та 
іноземних громадян незалежно від їх соціального статусу, віросповідання, 
національності та політичних поглядів, які визнають та виконують вимоги 
цього Статуту. У своїй діяльності Фонд взаємодіє з Національним медичним 
університетом імені О. О. Богомольця, НАН України, НАМН України, НАПН 
України, міжнародними і всеукраїнськими лікарськими асоціаціями та 
товариствами, освітніми й науковими установами, навчальними закладами 
будь яких форм власності, державними органами, профспілками, фондами, 
благодійними громадськими організаціями, іншими об’єднаннями 
громадян, науковими й освітянськими міжнародними організаціями, 
зарубіжними навчальними закладами4. 

7. Благодійна організація «Благодійний фонд - ендавмент СумДУ» 
заснована як фізичними особами, так і юридичними особами: профспілкова 
організація студентів Сумського державного університету та профспілкова 
організація Сумського державного університету5. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНШОЇ ПРАКТИКИ 
                                                           

1 Головна. URL: https://fund.ukma.edu.ua/ (дата звернення: 01.12.2018). 
2 Іменний Фонд Кіндрата для підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії. URL: 

http://www.ukma.edu.ua/index.php/projects/personalgrants/imennyi-fond-endavment-
kindrata (дата звернення: 01.12.2018). 

3 URL: http://www.ukma.edu.ua/index.php/projects/personalgrants/imennyi-fond-
endavment-myroslavy-ivantsiv (дата звернення: 01.12.2018) 

4 Международный благотворительный фонд имени О.О.Богомольца. URL: 
http://pharmasvit.com/mezhdunarodnyj-blagotvoritelnyj-fond-imeni-o-o-bogomolca-
32923.html (дата звернення: 01.12.2018). 

5 ЕНДАВМЕНТ – ФОНД СУМДУ. URL: 
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39227861/ (дата звернення: 
01.12.2018). 
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Наведені вище практики закладів вищої освіти свідчать про 
різноманітні підходи до отримання додаткового фінансування. Разом з тим, 
застосування ендавменту в його дійному вигляді фактично не здійснюється, 
натомість засновуються благодійні організації як випускників, так і 
пов’язаних із закладами вищої освіти осіб та організацій. Вважаємо, що 
подібна практика можлива і щодо наукових установ. Першим кроком у 
цьому може бути впровадження у реальне життя постанови Кабінету 
Міністрів України «Питання власних надходжень державних і комунальних 
вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури» від 2 
вересня 2015 р. № 719. 

Так, названою постановою затверджено Порядок розміщення на 
поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних 
надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових 
установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються 
ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення 
контролю за використанням власних надходжень. Він визначає: 

процедуру розміщення державними і комунальними вищими 
навчальними закладами, державними науковими установами, державними і 
комунальними закладами культури на поточних рахунках в банках державного 
сектору власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються 
ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; 

механізм здійснення закладами, установами видатків спеціального 
фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з 
основною діяльністю, благодійні внески та гранти; 

особливості ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету, 
складення та подання фінансової і бюджетної звітності про такі кошти; 

механізм здійснення контролю за використанням власних надходжень 
закладів, установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними 
згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти. 

Умовами розміщення закладом, установою на поточних рахунках у банках 
власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, 
установою, згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, є: 

1) рішення закладу, установи, прийняте відповідно до законодавства, 
щодо розміщення на наступний бюджетний період власних надходжень, 
отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з 
основною діяльністю, благодійні внески та гранти, в територіальному органі 
Казначейства або в банку. Таке рішення закладом, установою приймається 
щороку окремо щодо кожної бюджетної програми і кожного виду надходжень, 
підлягає погодженню з головним розпорядником бюджетних коштів до 25 
грудня року, що передує плановому, і протягом такого періоду не змінюється. 

Комунальні вищі навчальні заклади та заклади культури, крім цих 
вимог, розміщують на поточних рахунках в банках власні надходження, 
отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною 
діяльністю, благодійні внески та гранти, за умови прийняття відповідного 
рішення місцевою радою під час затвердження місцевого бюджету на 
наступний бюджетний період. Таке рішення приймається не пізніше 25 
грудня року, що передує плановому, і протягом такого періоду не 
змінюється. У разі коли відповідний бюджет на початок бюджетного періоду 
має заборгованість за позиками (з урахуванням вимог БК України), 
отриманими на покриття тимчасових касових розривів, або за 
середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського 
рахунка, або заборгованість за коштами, розміщеними на вкладних 
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(депозитних) рахунках в банках, заклад втрачає право на розміщення на 
поточних рахунках в банках власних надходжень, отриманих як плата за 
послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, благодійні внески 
та гранти, до кінця такого бюджетного періоду незалежно від наявності 
погодження органу місцевого самоврядування; 

2) наявність у закладі, установі кошторису (плану використання 
бюджетних коштів), затвердженого в установленому порядку; 

3) наявність у договорі між закладом, установою та банком про 
розміщення на поточних рахунках в банку та обслуговування власних 
надходжень закладу, установи, отриманих як плата за послуги, що 
надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або 
благодійні внески, або гранти, обов’язкових умов щодо: 

відкриття в банку окремих поточних рахунків для зарахування та 
здійснення витрат для власних надходжень, отриманих як: 

- плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з 
основною діяльністю; 

- благодійні внески; 
- гранти; 
права закладу, установи на повернення коштів у повному обсязі на 

відповідні спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органі Казначейства, 
або на поточні рахунки, відкриті закладом, установою відповідно до цього 
Порядку в іншому банку, на першу вимогу закладу, установи без сплати 
банку неустойки; 

заборони договірного списання банком коштів з поточних рахунків 
закладу, установи; 

відповідальності банку згідно із законодавством у разі порушення 
договірних зобов’язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або 
несвоєчасного повернення коштів закладу, установі з поточних рахунків, 
відкритих в банку, на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки закладу, 
установи, відкриті в органі Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті 
закладом, установою відповідно до цього Порядку в іншому банку. 
Зазначена відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком 
на користь закладу, установи штрафу за прогресивною шкалою починаючи 
з першого дня затримки; 

обов’язку (права) закладу, установи звернутися до суду у разі відмови 
банку щодо повернення коштів в обсязі та у строки, визначені закладом, 
установою; 

прийняття банком до виконання платіжних доручень закладу, 
установи у межах фактичного залишку на відповідному рахунку; 

4) розміщення власних надходжень, отриманих навчальними 
закладами як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною 
діяльністю у галузі освіти, лише у національній валюті; 

5) відсутність на початок бюджетного періоду кредиторської 
заборгованості із заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, стипендій, забезпечення продуктами 
харчування, придбання медикаментів, а також за спожиті комунальні 
послуги та енергоносії за загальним фондом та за аналогічними напрямами 
використання коштів спеціального фонду закладу, установи; 

6) плата за послуги з обслуговування коштів у банку здійснюється з 
відповідного поточного рахунка закладу, установи, відкритого у банку. 

Наступна процедура, передбачена згаданим вище Порядком на 
практиці є досить складною, оскільки передбачає такі кроки як: 
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1) формування банку заявки-пропозиції (яка повинна містити, 
наприклад, інформацію про розрахунковий обсяг власних надходжень, які 
заклад, установа планує розмістити протягом наступного бюджетного 
періоду на поточних рахунках в банку, із зазначенням відповідної підгрупи 
власних надходжень, визначених частиною четвертою статті 13 БК 
України; обмеження строку дії договору банківського рахунка наступним 
бюджетним періодом); 

2) подання органу Казначейства відповідних документів (наприклад, 
копію кошторису (плану використання бюджетних коштів), затвердженого 
в установленому порядку; копію договору, завірену банком, у якому 
обов’язково зазначаються реквізити відповідних спеціальних реєстраційних 
рахунків закладу, установи для обліку власних надходжень, отриманих 
закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з основною 
діяльністю, або благодійні внески, або гранти, в органі Казначейства); 

3) у разі розміщення закладом, установою власних надходжень, 
отриманих закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з 
основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на поточному 
рахунку в банку: 

- протягом операційного дня зазначені кошти акумулюються на 
відповідному спеціальному реєстраційному рахунку закладу, установи, 
відкритому в органі Казначейства. На підставі платіжного доручення, 
наданого закладом, установою, де зазначена сума власних надходжень, 
отримана закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з 
основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на певну дату, 
орган Казначейства перераховує зазначені кошти у повному обсязі на 
відповідний поточний рахунок закладу, установи, відкритий у банку; 

- розрахунково-касове обслуговування закладу, установи щодо 
зазначених коштів здійснюється у порядку, визначеному договором 
закладу, установи з банком. При цьому реквізит «Призначення платежу» 
розрахункового документа заповнюється з урахуванням вимог нормативно-
правових актів, що регулюють бюджетний процес, та повинен містити 
повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється 
переказ бюджетних коштів, зокрема інформацію про коди тимчасової 
(програмної) класифікації видатків та кредитування бюджету, економічної 
класифікації видатків бюджету, а також економічну сутність платежу; 

- операції з повернення платникам коштів, помилково або надміру 
зарахованих на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки, здійснюються 
на підставі платіжного доручення закладу, установи у межах надходжень 
на зазначені рахунки. У разі недостатності або відсутності відповідних 
коштів в обсязі, необхідному для здійснення повернення, заклад, установа 
перераховує платіжним дорученням необхідну для повернення суму з 
відповідних рахунків, відкритих в банку, на спеціальні реєстраційні 
рахунки, відкриті в органі Казначейства; 

- заклад, установа надає щороку не пізніше 25 грудня року, що передує 
плановому, головному розпоряднику бюджетних коштів та органу 
Казначейства прийняте і оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 3 
цього Порядку рішення щодо розміщення на наступний бюджетний період 
власних надходжень, отриманих ними як плата за послуги, що надаються 
згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти. У разі прийняття 
рішення щодо розміщення на наступний бюджетний період зазначених 
власних надходжень в органі Казначейства перерахування коштів з 
поточних рахунків, відкритих в банках, на відповідні спеціальні 
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реєстраційні рахунки, відкриті в органі Казначейства, здійснюється згідно 
з договором не пізніше ніж протягом останнього робочого дня поточного 
бюджетного періоду, після чого відповідні поточні рахунки в банках 
закриваються у порядку, встановленому нормативно-правовим актом 
Національного банку з питань відкриття та закриття рахунків; 

- залишки коштів, отриманих закладами, установами як плата за послуги, 
що надаються ними згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або 
гранти, що утворилися на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках у 
банках, зберігаються на таких рахунках та використовуються відповідно до 
абзацу другого частини першої статті 57 БК України; 

- у разі, коли до початку нового бюджетного періоду закон про 
Державний бюджет України не набере чинності, заклади, установи на 
підставі тимчасового кошторису (тимчасового плану використання 
бюджетних коштів), затвердженого в установленому порядку, здійснюють 
видатки з поточних рахунків, відкритих у банках, лише на бюджетні 
програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про 
Державний бюджет України на попередній бюджетний період та одночасно 
передбачені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний 
бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної 
Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження; 

- у разі, коли законом про Державний бюджет України на відповідний 
бюджетний період не встановлені бюджетні призначення за бюджетною 
програмою, що діяла у попередньому бюджетному періоді, залишки коштів на 
поточних рахунках в банках, отримані закладом, установою як плата за послуги, 
що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або благодійні 
внески, або гранти, у попередньому бюджетному періоді перераховуються 
закладом, установою до загального фонду державного бюджету; 

- у разі внесення будь-якої зміни до договору, а також у разі розірвання 
укладеного договору або укладення додаткового договору заклад, установа 
не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дати вчинення такого 
правочину надає копію відповідного договору, завірену банком, органу 
Казначейства та головному розпоряднику бюджетних коштів; 

- заклади, установи, головні розпорядники бюджетних коштів 
забезпечують виконання бюджету за видатками за процедурою, 
передбаченою статтею 46 БК України, іншими нормативно-правовими 
актами, що регламентують бюджетний процес; 

- заклади, установи зобов’язані дотримуватися вимог законодавства 
щодо раціонального, ефективного і цільового використання коштів, 
першочергового забезпечення фінансовими ресурсами видатків, 
аналогічних захищеним видаткам, визначеним статтею 55 БК України, 
недопущення утворення заборгованості, взяття бюджетних зобов’язань 
виключно в межах наявних фінансових ресурсів, інших вимог, що 
встановлені Бюджетним кодексом України для бюджетних установ; 

- заклади, установи та банки забезпечують проведення процедур та 
здійснення повноважень, визначених Законом України «Про здійснення 
державних закупівель». Банку під час оплати за договором про закупівлю 
товарів, робіт або послуг разом із розрахунковим документом надаються 
документи щодо державних закупівель відповідно до Законів України «Про 
здійснення державних закупівель» та «Про банки і банківську діяльність». У 
разі їх невідповідності вимогам зазначених Законів розрахунковий 
документ вважається оформленим неналежним чином; 
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- у разі спрямування коштів спеціального фонду на погашення 
заборгованості за загальним фондом державного бюджету або на цілі, 
визначені видатками загального фонду державного бюджету, заклади, 
установи зобов’язані письмово повідомити про зазначене головному 
розпоряднику бюджетних коштів та органу Казначейства; 

- після відкриття (закриття) закладом, установою поточних рахунків у 
банку для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, 
що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або 
благодійні внески, або гранти, заклад, установа листом у довільній формі 
повідомляє головному розпоряднику бюджетних коштів та органу 
Казначейства про дату відкриття (закриття) відповідних поточних рахунків 
(у розрізі груп власних надходжень) протягом трьох робочих днів після їх 
відкриття (закриття). Зазначена інформація повинна мати відмітку банку 
про підтвердження викладеної інформації; 

- погашення кредиторської заборгованості, яка виникла під час 
виконання спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень 
в частині коштів, що обслуговуються на поточних рахунках в банках, 
здійснюється виключно із зазначених рахунків; 

- у разі, коли договором передбачено отримання закладом, установою 
відсотків на залишок коштів на поточному рахунку, відкритому в банку, заклад, 
установа незалежно від наявності вкладного (депозитного) рахунка, відкритого 
у цьому або іншому банку для розміщення тимчасово вільних бюджетних 
коштів, отриманих за надання платних послуг, відкриває в органі Казначейства 
спеціальний реєстраційний рахунок для зарахування коштів підгрупи 3 другої 
групи власних надходжень, визначених статтею 13 БК України, на який 
відповідно до договору перераховуються банком зазначені відсотки. 

Складність такої процедури та відповідне обмеження договірної 
свободи не надає реальної можливості акумулювання коштів, оскільки 
адміністративна процедура та залучення додаткових контролюючих 
органів гальмуватиме рух коштів та не відповідає ознаці довго строковості 
інвестування. 

Разом з тим, окрім правових перепон існують також інші обмеження. 
К. Рябов та В. Покідіна роблять висновок, що низький рівень розвитку 
ендавментів в Україні зумовлений такими економічними чинниками: 

- недостатньо транспарентний процес формування та використання 
ендавментів; 

- низький рівень середніх доходів, що не дозволяє стимулювати 
донорські ініціативи; 

- низький рівень інформаційного забезпечення як серед донорів, так і 
серед отримувачів допомоги; 

- недостатнє заохочення можливих донорів і благодійників1. 
ЕНДАВМЕНТИ В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄС 

Звертаючись до законодавства та практики держав Європи, слід 
зупинитися на напрацюваннях І. В. Литвина. Зокрема, він розглядає 
інститут ендавменту у Франції (Декрет щодо ендавмент-фондів та Закон 
«Про модернізацію економіки» від 4 серпня 2008 р.), який є некомерційною 
юридичною особою приватного права, яка на безоплатній і безповоротній 

                                                           
1 Рябков К., Покідіна В. Ендавмент у вищій освіті: світова практика і українське 

сьогодення // Проект «Популярна економіка: ціна держави» (№34) 20 листопада 2015 року. 
С. 13–14. URL: http://cost.ua/files/endowment_report_2015-11-20-final.pdf (дата звернення: 
01.12.2018). 
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основі отримує й управляє майновими активами та правами, і дохід від 
управління (капіталізації) якими організація використовує з метою 
проведення діяльності та виконання місії, що становлять суспільний 
(загальний) інтерес, або з метою передачі цього доходу як благодійної 
допомоги іншим некомерційним юридичним особам для виконання 
останніми робіт, що становлять суспільний інтерес. До основних 
приватноправових особливостей створення та функціонування ендавмент-
фондів у Франції автор відносить: 

1) ендавмент може створюватися виключно у формі юридичної особи 
приватного права, яка не має на меті отримання прибутку;  

2) ендавмент може бути створеним однією чи кількома фізичними 
та/або юридичними особами; 

3) фонд засновується на визначений або не визначений строк і вважається 
створеним з моменту публікації повідомлення в офіційному віснику; 

4) ендавмент-фонд діє на підставі статуту; 
5) майнова основа ендавменту може формуватися за рахунок: 

добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, спадкового 
майна, переданого на підставі заповіту, внесків засновників, доходів від 
інвестування власних активів. При цьому ендавмент-фондам заборонено 
отримувати державні субсидії (гранти); 

6) управління фондом здійснюється радою директорів, яка 
складається мінімум із трьох членів, що призначаються засновниками1. 

Ендавмент-фонд у Чеській Республіці також створюється на підставі 
засновницького договору або статуту й управління ендавментом 
здійснюється радою директорів, що діє у складі не менше трьох осіб, які 
призначаються засновниками. Фонд має право використовувати свої 
активи виключно на цілі, передбачені установчими документами. У ФРН 
чітко не розмежовані такі поняття, як «благодійний фонд або благодійна 
організація, фонд цільового капіталу або ендавмент-фонд». Законодавством 
Литви передбачена можливість заснування ендавмент-фондів. Згідно із 
Законом «Про внесення змін до Закону «Про благодійні фонди та фонди 
підтримки» 2012 року ендавмент створюється та управляється в рамках 
фондів, статути яких передбачають заснування ендавменту як один із видів 
статутної діяльності2.  

У Британії Законом про благодійні організації 2011 року передбачено 
існування двох типів ендавментів: 1) витратний або споживний ендавмент 
(expendable endowment), управителі якого на основі установчих документів 
мають право використовувати, у тому числі відчужувати, активи, що були 
передані їм в управління; 2) незмінний ендавмент (permanent endowment). 
Згідно із Законом юридичною або фізичною особою може засновуватися 
незмінний ендавмент (permanent endowment), дохід від управління 
(інвестування) активів якого спрямовується виключно на цілі 
благодійництва, що визначені засновницькими документами. Залежно від 
функціонального призначення постійного ендавменту в англійському праві 
розрізняють: а) функціональний ендавмент (functional permanent 
endowment) – це ендавмент, основу якого складає нерухоме майно, яке та 
                                                           

1 Литвин І. В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі. Дис. … 
канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.03. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. Київ. 2015. С. 61–62. 

2 Литвин І. В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі. Дис. … 
канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.03. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. Київ. 2015. С. 62–65. 
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дохід від управління яким (наприклад дохід від оренди) використовується 
для здійснення благодійництва в межах, визначених засновницькими 
документами ендавменту; б) інвестиційний ендавмент (investment 
permanent endowment) – цільовий капітал, який, як правило, складається з 
грошових коштів, що інвестуються з метою отримання доходу. Дохід від 
інвестування використовується організацією для реалізації благодійних 
завдань1. 

Окремо слід звернутися до застосування у Британії інституту трасту, 
зокрема щодо його цільового використання. Закон про благодійні трасти 
було прийнято у 1601 р. і норма що серед благодійних цілей виділяється 
«підтримка шкіл, де навчаються; вільних шкіл та шкіл при університетах» 
існувала у незміненій формі, перейшовши до Закону про благодійні трасти 
1888 р2. Г. В. Буяджи визначає наступні особливості благодійних трастів: 

1) наявність благодійної цілі (серед переліку таких цілей є у тому числі 
розвиток освіти та науки); 

2) особливості створення благодійних трастів та конкретизація цілі 
(чітке визначення кола основних бенефіціарів або принципу їх визначення 
у майбутньому); 

3) особливості застосування правил проти невідчужуваності, 
безстроковості та накопичення3. 

Не менш актуальним у ЄС є процеси уніфікації права щодо компаній 
загалом та непідприємницького сектору зокрема. Так, acquis 
communautaire (acquis) («доробок спільноти») включає акти законодавства 
ЄС (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського 
співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і 
Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. Чинне acquis ЄС охоплює 
первинне законодавство: 1) Лісабонські договори (TFEU); 2) Ніццький 
договір (TEU); 3) Амстердамський договір; 4) Маастриський договір; 5) 
Єдиний європейський акт; 6) Римські договори; та вторинне законодавство: 
директива; регламент; рішення; рекомендація або висновок; джерело права 
у формі міжнародної угоди; загальний принцип права Європейського 
співтовариства; рішення Європейського суду; спільна стратегія; спільні дії; 
спільна позиція; рішення; загальне положення або принцип. 

Серед ключових елементів розмежуваання форм юридичних осіб, що 
можуть створюватися для ендавменту є відмінність у розумінні установи від 
асоціації, що полягає у тому, що засновники установи окрім декларування 
своєї мети на створення організації повинні також передбачити наступні 
особливості: 1) виділити цільове майно (endowment); 2) визначити мету; 3) 
передбачити у статуті порядок управління; 4) призначити першу 
адміністрацію. За звичай йдеться про нечленську правову природу установ, 
внаслідок чого піднімається питання щодо фінансування такої організації, 
яка не матиме членських внесків чи інших видів платежів. Саме тому 
виникає потреба виділення певного майна, особливо коли йдеться про 
постійно діючу установу. Однак, за відсутності засновницького управління 
установою може застосовуватися процедура примусового відчуження 
                                                           

1 Литвин І. В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі. Дис. … 
канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.03. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. Київ. 2015. С. 80–81. 

2 Буяджи Г. В. Траст: історія, сучасність, перспективи: монографія. К.: Алерта, 2018. 
С. 260–261. 

3 Буяджи Г. В. Траст: історія, сучасність, перспективи: монографія. К.: Алерта, 2018. 
С. 263–268. 
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майна установи на користь публічних утворень (наприклад, територіальної 
громади) для реалізації мети діяльності такої установи, що є реалізацією 
доктрини cy-pres, яка виникла у Великобританії1. 

Принцип свободи створення (заснування) юридичної особи (що з’явилися 
вперше у Єдиному європейському акті, 1987) охоплює поняття «компанія» та 
«фірма», до яких відносять організації створені відповідно до цивільного чи 
комерційного законодавства, включаючи кооперативні об’єднання чи інші 
юридичні особи приватного чи публічного права, за винятком тих, що є 
неприбутковими (ст. 54 TFEU). Крім того, норми договірної частини 
передбачали засади кооперації із благодійними організаціями (23 декларація 
Маастриського договору, 1992), недоторканість релігійних та неконфесійних чи 
філософських організацій, а також взаємодія із спортивними асоціаціями (ст. 
11, 29 Амстердамського договору, 1997). 

Acquis ЄС про компанії (далі – право компаній) або європейське право 
компаній (European Company Law) сформувалось з метою ширшого і 
функціонального переходу до гармонізації права не лише з метою уніфікації 
права держав – членів ЄС, що регулює відносини щодо створення та 
діяльності організацій (в тому числі відносини ринку капіталів), а й, 
спираючись на економічній теорії, виробити принципи регулювання 
уникнути прогалин права та законодавства. 

Загалом же право компаній складається з двох рівнів: право компаній, 
що сформовано на рівні ЄС та право компаній відповідно до національного 
законодавства. Отже, право ЄС сформовано з головної частини (Treaty Law), 
де на перше місце виходить форма фундаментальної свободи, а саме 
свободи створення (ст. 49, 54): форма та структурні зміни; свобода руху 
капіталу (ст. 63). Разом з тим є проблема перешкоджанню національним 
законодавством застосування цих двох принципів, тому вони мають 
потенційно дерегуляторний ефект для національного законодавства. 
Вторинне право ЄС (Legislation) складається з директив, що забезпечують 
гармонізацію національного права (без наміру повноцінної його уніфікації). 
Крім того, виділяється також загальні принципи невеликої важливості 
(General Principles of the Little Importance), які не спрямовані (на відміну від 
європейського контрактного права) на загальну уніфікацію2. 

Останнім елементом аналізу acquis ЄС щодо непідприємницьких 
товариств та установ є регулювання правових статусів наднаціональних 
організацій, що мають непідприємницьку природу, зокрема вже існуючі 
європейські об’єднання економічних інтересів (European Economic Interest 
Grouping – EEIG) та європейські кооперативні товариства (European 
Cooperative Society – SCE), а також пропоновані європейська установа 
(European Foundation – FE) та європейська асоціація (AE). 

На сьогодні відповідно до п. 15 EU Strategic Framework and EU Action Plan 
продовжується розвиток забезпечення права на свободу асоціації, зокрема, у 
трудових відносинах як один із чотирьох універсальних стандартів трудового 
права. Крім того розвиток відносин у непідприємницьких товариствах та 
установах відбувається опосередковано через взаємодію інституцій ЄС із 
громадянським суспільством в межах розвитку сільськогосподарської 
кооперації, захисту прав споживачів (ECC-net, European consumer centers 

                                                           
1 Frits Hondius. Foundations // Associations and foundations. Multilateral meeting organised by 

the Counsil of Europe. Strasbourg, 27–29 November 1996. Council of Europe Publishing. P. 26–27. 
2 Grundmann Stefan, European Company Law. Organization, Finance and Capital Markets. 

2nd edition. Cambridge – Antwerp – Portland. Intersentia, 2012. P. 13–15. 
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network), розвитку культури та освіти (Pan European Federation, Cosme, Horizon 
2020), діяльність профспілок, охорону здоров’я, волонтерство тощо. 

ВИСНОВОК 
Отже, договірне регулювання в ЄС застосовується щодо загальних 

принципів свободи створення (асоціації), а також опосередковане 
регулювання відносин щодо непідприємницьких сфер функціонування ЄС 
(охорона здоров’я, спорт, релігійна діяльність тощо). Орієнтиром для 
національного правового регулювання слугує практика Європейського суду 
з прав людини щодо критеріїв забезпечення права на свободу асоціації та 
права власності, а також регулювання правових статусів наднаціональних 
організацій (EEIG, SCE та перспективних FE, AE). 
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