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Вінник О. М. Державно-приватне партнерство та інші форми співпраці в 
контексті цифровізації: правові аспекти 

 

УДК 346.1 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА 
ІНШІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ В КОНТЕКСТІ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

Вінник Оксана Мар’янівна, 
доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України,  
головний науковий співробітник відділу 

правового забезпечення ринкової економіки 
Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ) 

Стаття присвячена проблемам використання державно-приватного 
партнерства (ДПП) в процесі цифровізації економіки та інших сфер 
суспільного буття. Лаконічні положення про цю форму співпраці 
держави/територіальних громад з приватним бізнесом закріплено в 
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
2018-2020 роки, що була схвалена Кабінетом Міністрів України на 
початку 2018 р. Разом з тим, можливість використання ДПП для 
вирішення проблем цифровізації (стимулювання її переваг та 
зменшення пов’язаних з нею ризиків) не викликала відповідної реакції 
законодавця, державних структур та науковців, які в основному 
зосереджуються на питаннях використання ДПП з метою посилення 
кібербезпеки. Проте ДПП – універсальна форма співпраці 
держави/територіальних громад з бізнесом, що дозволяє вирішувати 
значний спектр проблем, пов’язаних з цифровізацією, в тому числі і у 
боротьбі з COVID-19 (як про це свідчить досвід Китаю та Індії). 
Визначаються переваги ДПП порівняно із запропонованим в одному із 
законопроектів («Про стимулювання розвитку цифрової економіки в 
Україні») спеціального режиму господарювання для цифрового бізнесу. 
Аналізуються положення Закону України про ДПП з точки зору 
використання такого партнерства для реалізації проектів, 
спрямованих на суспільно корисне використання цифрових технологій. 
Виявляються прогалини в Законі України про ДПП, зокрема щодо форм 
участі в партнерстві уповноважених органів держави, та 
пропонуються шляхи вдосконалення законодавства. 

Ключові 

слова: 

цифровізація; державно-приватне партнерство; 

державний партнер; приватний партнер; уповноважені 
органи; вдосконалення законодавства 

 

Вже понад 20 років триває в Україні цифровізація економіки та 

інших сфер суспільного буття, проте цей процес набув небувалого 

прискорення протягом останніх років, а цьогорічна коронавірусна 

пандемія, особливо запроваджений навесні багатьма країнами 

тотальний карантин, поставила надбання цифрових технологій в центр 

суспільного буття, завдяки можливості забезпечити в режимі онлайн як 
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ділове, так і приватне спілкування, різноманітні бізнес-операції тощо. А 

брак медичного персоналу, зумовлений значною мірою ризиками 

лікування короно хворих пацієнтів (звільнення, хвороби і навіть смерть 

від КОВІД-19 медичних працівників), далеко не ідеальний стан 

медицини та її забезпечення в багатьох державах (включно з Україною), 

що призводить до відтоку медиків в країни з кращими умовами життя 

та праці, – все це стимулювало пошук нестандартних рішень, серед 

яких – використання роботів, що виконують роботу молодшого 

медперсоналу. Показовими в цьому є, зокрема, Китай та Індія (з її 

вельми складною ситуацією щодо великої кількості хворих на КОВІД-19 

та пов’язаних з цієї хворобою смертей), котрі започаткували важливі 

суспільно-корисні новації у формі співпраці цифрового бізнесу з 

медичними закладами (в тому числі державними), в яких лікуються 

хворі на КОВІД-19 [1; 2]. Якщо в Китаї роботи використовуються 

переважно для дезінфекції [1], то і в Індії – для ширшого кола робіт в 

лікарнях: вимірювати життєво важливі показники хворих, а також 

зв’язувати їх з родичами і лікарями за допомогою камер і прикріпленого 

до грудей робота екрану [2]. Це яскравий приклад взаємодії медичних 

закладів із роботехнічними компаніями (зокрема, Invento і Milagrow 

Robotics в Індії) на спільне благо – подолання наслідків коронавірусної 

пандемії. Отже, здавна відома користь співпраці знову доводиться в 

сучасних екстремальних умовах.  

Подібні форми співпраці є вельми актуальними (з огляду на 

згадані обставини), але водночас – в ракурсі цифровізації слабо 

забезпечені з правової точки зору та малодосліджені, що посилює 

злободенність цієї проблеми та необхідність її якнайшвидшого 

вирішення. Слід, однак, зауважити що окремі напрями пов’язаною з 

цифровізацією співпраці у формі ДПП досліджуються досить активно 

(як за кордоном, так і в Україні), зокрема щодо кібербезпеки [3; 4; 5; 

6; 7; 8 ], проте без особливого акценту на правові аспекти. Разом з 

тим, ДПП – більш універсальна форма співпраці, придатна для 

вирішення широкого кола проблем цифровізації в різних галузях 

економіки та інших сферах життя суспільства [9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17] і, відповідно, така, що потребує адекватного правового 

забезпечення в сучасних умовах, коли з’являються нові загрози для 

суспільного благополуччя. Ця стаття має за мету порушити цю 

проблему в Україні та запропонувати можливі шляхи її вирішення. 

Отже, співпраця (як спільна діяльність двох і більше осіб з метою 

досягнення спільних цілей, обопільно бажаних результатів) – 

обов’язкова ознака життя в суспільстві, включаючи й сферу 

господарювання. Остання є яскравим прикладом оптимального 

збалансування публічних (державно організованого суспільства, 

територіальних громад) та приватних інтересів бізнесу задля 

реалізації суспільно значущих проектів і, відповідно, вирішення 
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критично важливих для суспільства проблем. Саме подібна співпраця 

дозволяє більш-менш оптимально врахувати ці категорії інтересів з 

метою забезпечення ефективності та соціального спрямування 

ринкової економіки як однієї з її основних конституційних засад (ч. 4 

ст. 13 Конституції України).  

Взаємодія вищезгаданих носіїв публічних та приватних інтересів 

може здійснюватися в різних формах, зокрема: 

організаційно-правовій (шляхом створення господарських 

організацій з участю в них держави/територіальної громади та 

суб’єктів підприємництва, зокрема акціонерних товариств, 

створених, зокрема, в процесі корпоратизації чи приватизації, в яких 

зберігається істотна участь держави/територіальної громади (ч. 2 ст. 

22, ч. 3 ст. 24 Господарського кодексу України/ГК України [18]);  

шляхом запровадження спеціального (зазвичай сприятливого) 

правового режиму для суб’єктів господарювання, що реалізують 

пріоритетні інвестиційно-інноваційні проекти [19; 20; 21], в т.ч. на 

певних територіях (територіях пріоритетного розвитку, у спеціальних 

(вільних економічних зонах) [22], виключній (морській) економічній зоні 

[23]), у певних сферах діяльності [24], щодо певних утворень на зразок 

наукових, технологічних та індустріальних парків [20; 25; 26], а також 

запропонований в поданих законопроектах, зокрема «Про 

стимулювання розвитку цифрової економіки» [27]), попри закріплені в 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки (далі – Концепція) [28] положення про використання 

ДПП з метою цифрової трансформації; 

співрегулювання за участю держави та саморегулівних 

організацій, яким делегуються окремі функцій щодо регулювання 

певного виду господарських відносин [29 ч. 3 ст. 56; 30; 31]); 

державно-приватне (або публічно-приватне) партнерство (далі – 

ДПП) [32]. 

Співпраця носіїв публічних інтересів (держави, територіальних 

громад в особі органів місцевого самоврядування) з приватним 

бізнесом набуває ознак ДПП за наявності специфічних умов, 

визначених Законом «Про державно-приватне партнерство» [32] 

(Закон про ДПП), в якому значною мірою враховано зарубіжний 

досвід. 

Рушійною силою (поштовхом) до співпраці у формі ДПП є 

обопільна заінтересованість сторін, хоча інтереси можуть 

відрізнятися (у держави/територіальної громади – задоволення 

певної категорії публічних інтересів, у представника приватного 

бізнесу – в одержанні вигоди від такої співпраці у формі різного роду 

сприяння з боку держави/органу місцевого самоврядування й в 

кінцевому підсумку – отримання прибутку чи іншого соціально-

економічного результату). 
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До основних переваг ДПП належать: швидкість та ефективність 

реалізації суспільно значущих проектів; сприятливе для споживачів 

співвідношення ціни та якості завдяки оптимального розподілу між 

партнерами ризиків та управління ними; ефективність від інтеграції 

проектування і будівництва об’єктів громадської інфраструктури з 

фінансуванням, експлуатацією та технічним обслуговуванням / 

модернізацією; створення доданої вартості шляхом взаємодії між 

державними органами/органами місцевого самоврядування та 

суб’єктами підприємництва, зокрема, шляхом інтеграції та спільного 

поєднання накопиченого в державному і приватному секторах 

навичок, знань і досвіду щодо реалізації інвестиційних проектів; 

компенсація «вузьких місць» в економіці за рахунок більш високої 

продуктивності праці і капіталовкладень партнерів у реалізацію 

проектів; запровадження інновацій та поліпшення якості надання 

публічних послуг, посилення відповідальності за неякісне їх надання 

шляхом стимулювання ефективності управління та регулювання у цій 

сфері; забезпечення ефективності використання державних активів 

в інтересах всіх користувачів публічних послуг; розвиток 

інфраструктури (портів, шляхів сполучення тощо). 

Разом з тим ДПП притаманні й ризики, найбільш серйозними з 

яких є: зменшення конкуренції на ринку, де діють учасники ДПП; 

ризик незавершених проектів ДПП через можливу неспроможність 

приватного партнера забезпечити їх виконання та складність його 

заміни. Хоча остання редакція Закону про ДПП значною мірою 

врахувала ці ризики, однак їх ймовірність залишається. 

Цифровізація – доволі складний процес, що має як позитивний 

вплив на економіку та інші сфери суспільного буття, так і пов’язаний 

зі значними ризиками, в тому числі зростанням кількості зловживань 

цифровими технологіями (включно із кіберзлочинністю), 

негативними наслідками непродуманого (недбалого) використання 

надбань цифрових технологій (штучного інтелекту, зокрема). 

Держава не встигає своєчасно реагувати на потреби та ризики 

цифровізації, що зумовили поширення саморегулювання в цій сфері, 

а згодом – визнання державою необхідності співрегулювання: 

поєднання можливостей державного регулювання із саморегулівними 

властивостями цифровізованих сфер економіки. Проте потенціал 

ДПП, про доцільності використання якого йдеться в Концепції, 

залишається незатребуваним.  

Найпоширенішою моделлю ДПП в Україні є концесійна, але вона 

не завжди прийнятна за певних обставин. І хоча в законопроекті «Про 

стимулювання цифровізації в Україні» йдеться про запровадження 

спеціального сприятливого режиму господарювання для суб’єктів 

цифрового підприємництва. Проте подібна форма співпраці 
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(спеціальний режим) використовується переважно в країнах 

перехідної економіки (колишнього соцтабору) на противагу країнам 

традиційно розвинених і соціально спрямованих ринкових відносин, 

оскільки така співпраця: 

не є персоніфікованою (охоплює заздалегідь не визначене коло 

суб’єктів підприємництва);  

неможливо більш-менш точно визначити результати такої 

співпраці та їх ефективно проконтролювати;  

подібний режим є пільговим і тому нерідко розглядається як 

своєрідна дискримінація, оскільки під дію пільг підпадають не всі 

суб’єкти підприємництва, а певне їх коло; при цьому суспільно 

корисний результат від їх діяльності – не гарантований;  

у разі неотримання очікуваного суспільно-корисного ефекту від 

такого режиму втрати від надання пільг/переваг нічим не 

компенсуються;  

загроза економічній конкуренції від введення подібного режиму 

(знову ж таки через нерівні умови господарювання) нерідко не 

виправдовує отримані результати; 

загалом спеціальні режими господарювання часто-густо 

використовуються недобросовісними суб’єктами бізнесу для 

отримання незаслуженої вигоди.  

ДПП в противагу спеціальним (зазвичай пільговим) режимам 

господарювання, хоча і містить низку ризиків (в тому числі щодо 

зменшення конкуренції на ринку, де діють учасники ДПП), проте 

вони за своїми масштабами зазвичай є значно меншими; у разі 

неспроможності приватного бізнесу завершити виконання проектів 

ДПП законодавець передбачив відповідні механізми (кредитора як 

учасника відносин ДПП); контроль за перебігом виконання проектів 

ДПП покладається на відповідні органи із закріпленими на рівні 

закону про ДПП повноваженнями; права та обов’язки учасників ДПП 

більш визначені, як і їхня відповідальність; співпраця у формі ДПП є 

більш конкретизована, що фіксується в угоді ДПП, положення якої за 

наявності відповідних обставин можуть уточнюватися, виконання 

договірних зобов’язань – щорічно контролюється. І насамкінець: ДПП 

– більш поширена в країнах цивілізованої ринкової економіки форма 

співпраці носіїв публічних (насамперед держави) та приватних 

(суб’єктів підприємництва), ніж спеціальні режими господарювання, 

які використовуються лише за крайньої потреби.  

Хоча в Україні ДПП представлено переважно договорами 

концесії, однак щодо реалізації проектів, подібних до згаданої 
співпраці медичних закладів і цифрового, зокрема робото технічного, 
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бізнесу) більше підходить договір про спільну діяльність. Проте варто 
проаналізувати чинне законодавство з точки зору придатності 

нормативно-правового регулювання для встановлення відносин ДПП 
з метою стимулювання цифровізації (суспільно важливих проектів), 
попередження пов’язаних з нею загроз (неконтрольоване 

використання цифрових ресурсів на зразок штучного інтелекту, 
кіберзагрози тощо). 

Як вже зазначалося, про використання ДПП в процесі 

цифровізації йдеться в Концепції розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018-2020 роки [28], проте подальший 

практичних кроків щодо цього не було здійснено, в тому числі щодо 
нормативно-правового регулювання. У зв’язку з цим, слід звернутися 
до Закону України про ДПП [32], в якому: 

–  ДПП визначено як співробітництво між державою Україна, 
Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 
відповідних державних органів, що згідно із Законом України «Про 

управління об’єктами державної власності» здійснюють управління 
об’єктами державної власності, органів місцевого самоврядування, 

Національною академією наук України, національних галузевих 
академій наук (державних партнерів) та юридичними особами, крім 
державних та комунальних підприємств, установ, організацій 

(приватних партнерів), що здійснюється на основі договору в 
порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими 

актами, та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, 
визначеним Законом про ДПП; 

– учасниками відносин ДПП є: державний партнер; 

приватний партнер; кредитор - будь-яка фінансова установа, 

міжнародна фінансова організація, що надала чи має намір надати 
боргове фінансування або видала гарантію приватному партнеру для 

виконання ним зобов’язань за договором, укладеним в рамках ДПП; 
радник - фізична та/або юридична особа, яка за договором бере на 

себе зобов’язання щодо надання послуг у процесі підготовки проекту, 
що здійснюється на умовах ДПП; при цьому на стороні партнерів 
можуть виступати кілька осіб: на стороні приватного партнера у 

договорі, укладеному в рамках ДПП, можуть виступати декілька осіб, 
які відповідно до Закону про ДПП можуть бути приватними 

партнерами і відносини між якими та порядок визначення 
приватного партнера для представництва інтересів інших приватних 
партнерів у відносинах з державним партнером визначаються 

умовами договору, укладеного між приватними партнерами, або 
умовами договору, укладеного в рамках ДПП (такі особи несуть 

солідарну відповідальність за зобов’язаннями, передбаченими 
договором, укладеним в рамках ДПП); державним партнером у 

договорі, укладеному в ДПП, одночасно можуть виступати декілька 

органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, 
Національна академія наук України, галузеві академії наук; при 
цьому права та обов’язки зазначених осіб щодо їх спільної участі у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
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договорі, укладеному в рамках ДПП, визначаються договором, 
укладеним між ними; крім того, за рішенням державного партнера 

на стороні державного партнера у договорі, укладеному в рамках 
ДПП, можуть брати участь державне, комунальне підприємство, 
установа, організація, господарське товариство, 100 відсотків акцій 

(часток) якого належать державі, територіальній громаді чи 
Автономній Республіці Крим, на яких може бути покладено 
виконання окремих зобов’язань у договорі, укладеному в рамках ДПП 

(державний партнер несе субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями такого підприємства, установи, організації або 

господарського товариства відповідно до договору, укладеного в 
рамках ДПП); 

– ознаками ДПП як особливої форми співпраці є: 1) створення 

та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, 
капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта державно-
приватного партнерства та/або управління (користування, 

експлуатація, технічне обслуговування) таким об’єктом; 
2) довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 3) передача 

приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення ДПП; 
4) внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт ДПП; 

–  одними з основних принципів ДПП є узгодження інтересів 

державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної 
вигоди, визначення приватного партнера, як правило, на конкурсних 

засадах, справедливий розподіл між державним та приватним 
партнерами ризиків щодо проектів ДПП тощо; 

– перелік сфер, в яких можливим є застосування ДПП, є 

відкритим; за рішенням державного партнера ДПП може 
застосовуватися в інших, ніж зазначені в ст. 4 Закону про ДПП, 
сферах діяльності, які передбачають надання суспільно значущих 

послуг1, крім видів господарської діяльності, які відповідно до закону 
дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, 

установам та організаціям;  
– пріоритетною є договірна форма здійснення ДПП (із застосування 

таких договорів, як концесійний договір, договір управління майном 

(виключно за умови передбачення у договорі, укладеному в рамках 
ДПП, інвестиційних зобов’язань приватного партнера); договір про 

спільну діяльність; інші договорив тому числі змішані;  
– об’єктами ДПП є: існуючі, зокрема відтворювані (шляхом 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного 

переоснащення) об’єкти, що перебувають у державній або 

                                                           
1 Суспільно значущі послуги - послуги, спрямовані на забезпечення суспільних 

інтересів та потреб, що надаються необмеженому колу користувачів (споживачів) 

та/або надання яких має забезпечуватися органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування або державними, комунальними підприємствами, 
установами, організаціями, господарськими товариствами, 50 і більше відсотків 

акцій (часток) яких належать державі, територіальній громаді чи Автономній 

Республіці Крим (ст. 1 Закону України про ДПП). 
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комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, або 
майно господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) якого 

належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці 
Крим; створювані або новозбудовані об’єкти відповідно до договору, 
укладеного в рамках ДПП. Об’єкт ДПП може складатися з майна, що 

перебуває на балансі кількох державних, комунальних підприємств, 
установ, організацій, майна господарських товариств, 100 відсотків 
акцій (часток) яких належать державі, територіальній громаді чи 

Автономній Республіці Крим; 
– фінансування ДПП може здійснюватися за рахунок: 

фінансових ресурсів приватного партнера; фінансових ресурсів, 
запозичених в установленому порядку; коштів державного та 
місцевих бюджетів; інших джерел, не заборонених законодавством; 

– контроль та моніторинг за виконання проектів ДПП та 
проведенням завершальної оцінки здійснюється партнерами, проте 
вирішальне слово за носіями публічних інтересів: такий контроль та 

моніторинг здійснюють державний партнер, інші державні органи та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до 

їхніх повноважень у порядку, встановленому законом та/або 
договором, укладеним в рамках ДПП; приватні партнери надають 
державним партнерам інформацію про виконання договору, 

укладеного в рамках ДПП, у порядку, передбаченому договором, 
укладеним в рамках ДПП; моніторинг виконання договорів, 

укладених в рамках ДПП, здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері ДПП, шляхом отримання щорічних звітів від 

державних партнерів про виконання договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства, що надаються в порядку та 
згідно з формою, затвердженою центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері ДПП; після закінчення виконання договору, укладеного в 

рамках ДПП, уповноваженими органами проводиться завершальна 
оцінка здійснення ДПП: метою завершальної оцінки здійснення ДПП 
є узагальнення результатів виконання договору, укладеного в рамках 

ДПП, виявлення проблем та аналіз ризиків, що виникли під час 
реалізації проекту, що здійснювався на умовах ДПП, а також у разі 

необхідності підготовка пропозицій про внесення змін до 
законодавства; за результатами проведеної завершальної оцінки 
здійснення ДПП готується звіт, що надсилається центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері державно-приватного партнерства, для аналізу. 

Наявне в Україні регулювання відносин ДПП (враховуючи Закон 

про ДПП та низку прийнятих у відповідність з ним нормативно-
правових актів) є більш-менш ґрунтовним (якщо порівнювати з 

аналогічним регулюванням інших країн, переважно колишнього 
соцтабору – Польщі, Латвії, Хорватії, Словенії [33, с. 149-192]. Разом з 
тим, поза увагою законодавця залишилися участь у цих відносинах: 
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– заінтересованих в реалізації проектів ДПП 
міністерств/відомств, в тому числі Міністерства охорони здоров’я 

України при реалізації проектів співпраці медичних закладів із 
суб’єктами цифрового бізнесу (якщо це міністерство не виступає 
державним партнером, що притаманно для ДПП регіонального рівня); 

– Міністерство цифрової інформації [34] з огляду на 
цифровізаційні процеси, що мають бути задіяними в ході виконання 
проектів ДПП; 

– досить популярна в країнах ринкових відносин корпоративна 
форма ДПП, доцільність використання якої вже була висвітлена на 

монографічному рівні [33]. 
Отже, потребує вдосконалення і Закон про ДПП, в який варто 

включити положення про участь в цих відносинах (з функціями 

контролю та моніторингу) міністерств/відомств, що опікуються 
певними питаннями ДПП, проте не виступають як державні 
партнери (у разі, наприклад, регіонального ДПП за участю органів 

місцевого самоврядування, комунальних підприємств/установ), а 
також Мінцифри України. Крім того, мають бути визначені основні 

засади співпраці зазначених органів та координації їх діяльності з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику щодо ДПП (ст. 22 Закону про ДПП). 

При цьому наявність головного уповноваженого в країни з питань 
ДПП органу не має принижувати ролі профільних 

міністерств/відомств, які мають бути задіяні в контролі за ДПП на 
всіх стадіях (від започаткування до оцінки результатів) з питань 
їхньої компетенції (будівництво, охорона здоров’я, транспорт, шляхи 

сполучення, надання комунальних та інших соціально значущих 
послуг). В законопроекти (а згодом – закони), спрямовані на 
стимулювання цифровізації, доцільно включати положення щодо 

ДПП як можливої форми співпраці носіїв публічних інтересів 
(держави, АР Крим, територіальних громад) та цифрового бізнесу для 

реалізації конкретних суспільно значущих (на державному чи 
регіональному рівнях) проектів, що забезпечують вирішення 
нагальних проблем (в тому числі подібних до згаданих випадків 

допомоги лікарням в умовах браку медичного персоналу та наявних 
загроз, пов’язаних з інфікуванням від хворих на КОВІД-19, а також 

застосування ініційованих МОЗ нових цифрових інструментів, що 
мають допомогти в боротьбі з цією хворобою [35]).  
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The article is devoted to the problems of using public-private partnership (PPP) 
in the process of digitalization of the economy and other spheres of public life. 
Concise provisions on this form of cooperation of the state or territorial 
communities with private business are enshrined in the Concept of Digital 
Economy and Society of Ukraine for 2018-2020, which was approved by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine in early 2018. However, the possibility of using 
PPP to solve digitalization problems (stimulating its benefits and reducing the 
risks associated with it) did not provoke a response from the legislature, 
government agencies and academics, who mainly focus on the use of PPPs to 
enhance cybersecurity. However, PPP is a universal form of cooperation between 
the state or territorial communities and business, which allows to solve a wide 
range of problems related to digitalization, including in the fight against COVID-
19 (as evidenced by the experience of China and India). The advantages of PPP 
in comparison with the special management regime for digital business 
proposed in one of the bills (“On Stimulating the Development of the Digital 
Economy in Ukraine”) are determined. The provisions of the Law of Ukraine on 
PPP from the point of view of using such partnership for realization of the 
projects directed on socially useful use of digital technologies are analyzed. Gaps 
in the Law of Ukraine on PPP are identified, in particular regarding the forms of 
participation in the partnership of authorized state bodies, and ways to improve 
the legislation are proposed. 
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Стаття присвячена дослідженню правовідносин що виникають при 
укладенні смарт-контрактів. На сьогодні українське 
законодавство не регулює такий вид контрактів, тому в статті 
проводиться аналіз правової природи смарт-контрактів, 
наводиться приклад його використання для ілюстрації 
правовідносин, які виникають при його виконанні. 
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В епоху розвитку цифрових технологій, природнім є процес 
цифровізації, тобто переведення у електронну форму більшості тих 
явищ, які є найбільш актуальними. Звичайно така цифровізація 

можлива виключно там де саме явище можна перевести у таку 
форму, враховуючи його характеристики. З появою технології 

блокчейн та похідних від неї було надано додаткового імпульсу до й 
так невпинної цифровізації.  

Однією з технологій, що має свої витоки з блокчейн, є технологія 

смарт-контрактів. Смарт-контракт (англ. Smart contract – «розумний 
контракт») – різновид угоди в формі закодованих математичних 

алгоритмів, укладення, зміна, виконання і розірвання яких можливо 
лише з використанням комп’ютерних програм (Блокчейн платформ) 
в рамках мережі Інтернет [4]. Наведене визначення є неідеальним, 

оскільки використовує усталений категоріальний апарат, який 
трошки «відстає» в еволюційному плані від рівня розвитку технологій 
як у відповідній сфері так і взагалі. Однак не дивлячись на 

недосконалість, таке визначення дає можливість зрозуміти чим є 
смарт-контракт, тому для цілей цієї статті візьмемо його за основу.  

Для того, щоб встановити чи є смарт-контракт електронною 
формою, або чимось іншим, спершу слід розглянути які можуть бути 
форми правочинів взагалі та договорів зокрема.  

Відповідно до ст. 205 ЦК України правочин може вчинятися усно 
або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати 
форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до 

ст. 639 ЦК України договір може бути укладений у будь-якій формі, 
якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. 
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Системне тлумачення норми ст. 205 ЦК України дозволяє вести мову 
про те, що спосіб волевиявлення є родовим поняттям, яке включає в 

себе форму правочину [6, с. 360-361]. Тобто форма правочину є нічим 
іншим як способом волевиявлення.  

Закон України «Про електронну комерцію» в п. 5 ч. 1. ст. 3 

визначає електронний договір як домовленість двох або більше 
сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав і обов’язків та оформлену в електронній формі. В той 

же час цей Закон визначає електронну форму представлення 
інформації як спосіб документування інформації, що означає 

створення, запис, передачу або збереження інформації у цифровій чи 
іншій нематеріальній формі за допомогою електронних, магнітних, 
електромагнітних, оптичних або інших засобів, здатних до 

відтворення, передачі чи зберігання інформації. Електронною 
формою представлення інформації вважається документування 
інформації, що дає змогу її відтворювати у візуальній формі, 

придатній для сприйняття людиною. 
Тобто фактично як ЦК України так і Закон України «Про 

електронну комерцію» під електронною формою договору (електронною 
формою представлення інформації) визначають виключно носій даних, 
тобто саме форму втілення інформації про умови договору. Саме це 

мається на увазі під словами «спосіб документування» в Законі України 
«Про електронну комерцію». Це також підтверджується аналізом ст. 205 

ЦК України, в якій зазначення електронної форми договору 
здійснюється в дужках поряд з письмовою. Тобто ЦК України електрону 
форму розглядає як різновид письмової. 

Переходячи до аналізу смарт-контракту, його слід розглянути 
більш детально, оскільки це нове явище, практика щодо якого ще не 
є усталеною. 

Деякі автори пропонують поділити контракти, що мають ознаки 
«розумності», тобто автоматичного виконання, на наступні категорії: 

- паперова (електронна) форма з автоматизованою системою 
грошових транзакцій; 

- паперова (електронна) форма з елементами, які виконуються в 

автоматичному режимі; 
- паперова (електронна) форма та її точна копія, яка записана 

комп’ютерним кодом; 
- договір повністю у формі комп'ютерної програми [3]. 
Слід зазначити, що окрім автоматичного виконання, смарт-

контракт має ще певні елементи, які є його невід’ємними частинами 
та виділяють це явище з-поміж інших, а серед наведених, насправді, 
смарт-контрактом є виключно договір у формі комп’ютерної 

програми, але навіть це можна стверджувати з певними умовами, що 
будуть викладені нижче. 

Смарт-контракт є втіленням у програмному коді логіки договору 
для того щоб програма автоматично могла виконати повністю або 
частково умови цього договору. 
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Будь-який смарт-контракт окрім того, що необхідно скласти 
юридично, ще потрібно втілити у вигляді програмного коду, 

написаного у програмному середовищі відповідною програмною 
мовою. І якщо з юридичною складовою все зрозуміло, оскільки 
складання договору із визначенням сторін, їх прав та обов’язків є 

звичною та усталеною практикою, то для переходу від юридичної 
складової до програмного коду потрібні наступні складові, без яких 
виконання смарт-контракту буде неможливе: 

- предмет договору – програма повинна мати доступ до товарів 
або послуг за контрактом для того щоб мати можливість надавати 

доступ або навпаки припиняти його для сторін договору; 
- цифровий підпис – всі учасники договору ініціюють 

(укладають) угоду підписуючи контракт їх приватними цифровими 

ключами; 
- умови контракту – умови смарт-контракту набувають форми 

точної послідовності операцій. Всі учасники контракту мають 

підписати ці умови. 
- децентралізована платформа – смарт-контракт розгортається в 

блокчейн мережі і розподіляється між вузлами цієї мережі [1]. 
Отже, як видно з наведеного вище, смарт-контракт це не просто 

вираження інформації у електронному вигляді. Розберемо кожну 

складову окремо. 
Доступ програми до предмету договору має бути втілено таким 

чином, щоб при отриманні програмою даних про виконання певної 
умови, вона мала можливість надати доступ до предмету договору, а 
за відсутності виконання такої умови – обмежити цей доступ. 

Варіантів втілення цього механізму є безліч. Це може бути або 
надання сигналу на склад, до відповідального працівника, про те, що 
певній особі можна відвантажити певний вантаж, або навіть 

відкриття конкретних дверцят автоматичного складу, коли особа 
пройде ідентифікацію (автентифікацію).  

Електронний підпис не є чимось новим на сьогодні. Його 
визначення міститься в п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про електроні 
довірчі послуги». Відповідно до зазначеного Закону електронний 
підпис ‒ електронні дані, які додаються підписантом до інших 

електронних даних або логічно з ними пов’язуються і 

використовуються ним як підпис. Слід зазначити, що підпис є 
унікальним і дозволяє як ідентифікувати користувача так і визначити 
наявність його волевиявлення щодо набуття прав та обов’язків за 

договором у випадку наявності цього підпису після договору. 
Фактично це є аналог звичайного підпису особи на договорі 
викладеному у письмовій формі, за винятком тих обставин, що 

цифровий підпис є стандартизованим і або підпадає під регулювання 
законодавства, або має бути прийнятним для мережі, у якій 

виконується смарт-контракт. При тому, що друга обставина, щодо 
прийнятності в мережі є обов’язковою, тоді як наявне законодавче 
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регулювання певного виду цифрового підпису не є обов’язковою 
умовою для виконання смарт-контракту. 

Умови смарт контракту спочатку викладені у вигляді 
домовленості щодо умов договору, викладаються у вигляді 
програмного коду, що розрахований на отримання певних даних, їх 

обробки за заданою заздалегідь логікою, та видачі за результатом 
обробки нової інформації, в тому числі у вигляді команд, які 
виконуються автоматично.  

Блокчейн мережа складається із рівних учасників, які надаючи 
потужності своїх обчислювальних систем, реалізовують виконання 

алгоритмів, на яких базується функціонування цієї мережі. Будь-яка 
операція. що проведена в блокчейн мережі проходить перевірку за 
допомогою складних математичних обчислень і якщо більшість від 

усіх учасників мережі підтвердить що операція є істинною та 
відповідає реальному стану речей – вона записується у ланцюжок 
блоків та в подальшому визнається такою, на підставі якої будуть 

здійснюватися наступні операції.  
Блокчейн і є тою ключовою відмінністю, яка відрізняє смарт-

контракт від електронної форми договору.  
Основною характеристикою розподіленої мережі блокчейну є те, 

що вона створена для її учасників, без будь якого втручання з боку 

регулюючих органів або взагалі держави. Це повністю приватна 
мережа. Вхід до неї здійснюється на умовах договору приєднання. 

Відповідно до ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, 
умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших 
стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом 

приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. 
Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. 

Для приєднання до розподіленої мережі необхідно здійснити дії 

як при укладанні договору приєднання. Це будуть конклюдентні дії із 
встановлення необхідного програмного забезпечення та його 

налаштування, підключення до розподіленої мережі.  
Суть розподіленої мережі полягає в тому, що обчислення для 

реалізації протоколів блокчейн здійснюються всіма учасниками 

мережі, так само як і копія всього реєстру блокчейн (ланцюжка 
блоків, який містить дані про всі операції, що проведені в мережі від 

моменту її запуску) знаходиться на кожній обчислювальній машині, 
що підключена до цієї мережі. 

Кожного разу коли сторони укладають смарт-контракт, 

виникають не тільки правовідносини між сторонами смарт-
контракту, а і між сторонами смарт-контракту з одного боку і 
учасниками мережі блокчейн з іншого. Для того щоб смарт-контракт 

виконувався, необхідно щоб учасники мережі здійснили обчислення, 
необхідні для реалізації алгоритмів блокчейн. За це вони отримують 

винагороду у вигляді цифрових активів. Ці активи можуть як бути 
частиною конкретної блокчейн мережі та їх оборот може бути 
обмежений виключно в рамках неї, або можуть використовуватися 
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сторонні цифрові активи. Термін «цифрові активи» в даному випадку 
використаний невипадково, оскільки винагорода за обчислення може 

бути здійснена у досить складних об’єктах цифрового світу, які будуть 
відмінними один від одного настільки, що виключно таким широким 
за значенням терміном їх можна буде описати.  

Однією з ознак смарт-контракту є його автономність - 
технологічно сформовану децентралізовану систему, в якій всі 
закладені умови смарт-контракту виконуються автоматично, без 

втручання людини. Тобто, будь-яка умова контракту має бути 
можливою для виконання в рамках системи, а інші суб’єкти не мають 

можливості перешкодити такому виконанню [5, с. 91]. Автономність 
проявляється як прямо (смарт-контракт у вигляді програми збирає 
дані, аналізує та в результаті видає нові дані та команди) Жоден з 

учасників мережі, жодна із сторін договору не може одноособово 
вплинути на виконання смарт-контракту. Це синергія від взаємодії 
рівності учасників мережі та їх великої кількості. Така властивість 

блокчейн мережі надає їй високий рівень захисту від 
несанкціонованого спотворення даних, зміни вже записаних чи 

іншого несанкціонованого втручання.  
Для реалізації смарт-контракту сторони повинні виставити 

винагороду для учасників мережі блокчейн, в якій буде функціонувати 

смарт-контракт, а такі учасники, в свою чергу, повинні за цю 
винагороду здійснити обчислення необхідні для реалізації блокчейн 

алгоритмів. Ці правовідносини не можна вважати несуттєвими та 
такими, що не мають прямого відношення до смарт-контракту, 
оскільки без них він просто не запрацює. Так, з одного боку обираючи 

мережу, в якій буде виконуватись смарт контракт, особи здійснюють 
вибір, схожий на вибір інтернет провайдера, однак не можна 
залишати поза увагою той факт, що мережа блокчейн є спільнотою 

рівних учасників, які долучились до самої мережі для того щоб 
забезпечити її функціонування на правилах, які вони самі встановили, 

або на які погодились. Хоча не можна виключати й певний «сервісний» 
характер мережі, в якій виконується смарт-контракт. 

На сьогодні основну складність в розповсюдженні смарт-

контрактів складає той факт, що спеціалісти з програмування, які 
пишуть код самого контракту мають розуміти детально правові 

нюанси написання. Або ж особами, що пишуть код смарт-контракту, 
мають бути юристи, що в свою чергу теж є дещо проблематичним. 

Як приклад застосування смарт контракту можна навести 

проект Gigbliss [2]. В межах цього проекту, який здійснювався за 
координації Лабораторії політики ЄС Об’єднаного Дослідницького 
Центру Європейської Комісії (JRC) та Генерального Директорату 

Внутрішнього ринку, Підприємництва та Малого і Середнього бізнесу 
Європейської Комісії (DG GROW), було розроблено три побутові 

пристрої – фени – які втілювали в собі різні рівні автоматизації 
процесу купівлі електроенергії для використання цього фену. Суть 
полягала в тому, щоб фен, а точніше смарт-контракт, який було у 
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ньому встановлено, міг самостійно купувати електроенергію в той 
час, коли на неї буде найменша ціна, в тому числі використовуючи 

ф’ючерсні контракти. Ці пристрої є втіленням концепцій різних 
способів взаємодії між людиною та пристроєм. Така взаємодія може 
бути заснована на повному контролі з боку людини, на частковій 

автоматизації та повній автоматизації процесу придбання 
електроенергії. Враховуючи наростаючу диверсифікацію 
постачальників електроенергії (середні електростанції місцевого 

значення, приватні домогосподарства оснащені пристроями 
генерації електроенергії, яку вони постачають до загальної мережі), 

ціна на електроенергію може бути змінною в залежності від 
співвідношення пари попит-пропозиція. Пристрій з повністю 
автоматичним виконанням смарт-контракту може не тільки 

придбати електроенергію за найнижчою ціною, а й, навіть, продати 
її, коли ціна на неї стане більшою за ціну покупки, тим самим 
заробляючи для свого власника. Звичайно ці пристрої є концептами, 

тобто вони на даний час не випускаються масово, однак вони чудово 
ілюструють можливості смарт-контрактів. Такий смарт контракт, 

встановлений на установці генерації та зберігання електроенергії 
дозволить автоматизувати закупівлю електроенергії для приватного 
домогосподарства та, навіть, заробляти для його власника у повністю 

автоматичному режимі, укладаючи вигідні договори купівлі в мережі 
електроенергії, накопичуючи її в пристроях зберігання 

(акумуляторах) та продаючи її тоді, коли це буде вигідно. Все це, при 
коректних налаштуваннях, буде відбуватися без жодного впливу на 
споживання електроенергії власником цієї установки.  

На наведеному вище прикладі ми можемо побачити як смарт-
контракт може змінити договірні правовідносини. Особа, що його 
запускає, задає параметри і більше може не втручатись. Це схоже на 

ситуацію, коли особа пропонує укладення публічного договору як 
купівлі так і продажу електроенергії. Однак відповідно до ч. 4 

ст. 633 ЦК України підприємець не має права відмовитися від 
укладення публічного договору за наявності у нього можливостей 
надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг). У разі 

необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору 
він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. А 

в нашому випадку смарт контракт буде здійснювати купівлю та продаж 
тільки за певних умов, які будуть у нього закладені його власником, 
укладаючи угоди тільки з тими, хто відповідає заданим критеріям.  

Як одну з проблем блокчейн технології взагалі та смарт-
контрактів зокрема розглядають анонімність сторін контракту. 
Однак ця проблема вирішується шляхом закріплення на 

законодавчому рівні вимоги щодо можливості безальтернативної 
ідентифікації користувача, який підписав смарт-контракт. Якщо 

бути точним, то в смарт-контрактах йде мова не про анонімність, а 
про псевдонімізацію, тобто користувачі діють під псевдонімами. 
Однак все одно їх псевдоніми є сталими, оскільки в іншому разі 
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складно буде довести, що, наприклад, активи які були зараховані на 
рахунок особи з певним псевдонімом насправді належать конкретній 

фізичній особі-учаснику цивільних правовідносин. Для врегулювання 
цього питання немає необхідності в забороні псевдонімів. Просто 
після проходження ідентифікації особа зобов’язана буде декларувати 

свої псевдоніми. У випадку ж незадекларованих псевдонімів – активи 
з них можуть бути або заблоковані, або конфісковані на користь 
держави.  

Аналізуючи викладене вище, можна дійти висновку, що смарт-
контракт не повністю відповідає сучасному стану законодавства 

України. Але слід зазначити, що він не суперечить йому, а є 
результатом еволюції вже існуючих інститутів, таких як електрона 
форма договору, цифровий підпис, публічний договір. Поєднуючи в 

собі ці підінститути, комбінуючи їх в межах високотехнологічного 
продукту, який має високий ступінь захисту від несанкціонованого 
спотворення даних завдяки технології блокчейн, смарт-контракт не 

можна визнати електронною формою договору. Він є окремим видом 
договору, оскільки є комплексним та має ознаки, які виходять за межі 

категорії «форма договору». Для того щоб адекватно врегулювати 
смарт-контракти, необхідно вносити зміни не до ст. 205 або ст. 639 
ЦК України, а додавати статтю до Глави 52 ЦК України, в якій слід 

закріпити правомірність автоматичного укладення та здійснення дій 
смарт-контрактом, згоду на які було надано сторонами такого смарт-

контракту шляхом здійснення цифрового підпису цього контракту 
його сторонами. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Andrew Tar «Smart Contracts, Explained». URL: 

https://cointelegraph.com/explained/smart-contracts-explained (Дата 
звернення: 18.06.2020). 

2. Prototype Gigbliss URL: https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab 

/blockchain4eu/gigbliss/ (Дата звернення: 18.06.2020). 
3. Антон Тарасюк, Геннадій Тамашев «Smart-контракти серед 

юристів». URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010426 
(Дата звернення: 18.06.2020). 

4. Вікіпедія: Смарт контракт. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D
0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8

2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 (Дата звернення: 18.06.2020). 
5. Мамчур Л., Недибалюк О. Цивільно-правові реалії 

допустимості вкористання смарт-контракту у договірних відносинах. 

Історико-правовий часопис. 2018. № 2 (12). C. 90-94. 
6. Ромовська З. В. Українське цивільне право: загальна частина: 

підручник. Київ: Атіка, 2005. 560 с. 
 

  



- 27 - 
IUS PRIVATUM | 1–2 | 2020 

Legal aspects of the digital economy / Правові аспекти цифрової економіки 

Бернацький М. В. Смарт-контракт: форма правочину чи зміст 

 
SMART CONTRACT: FORM OF TRANSACTION OR CONTENT 

Bernatskyi M. V., Candidate of Science of Law, researcher of Department of 
Methodology of Private Law Research of the Academician F. H. Burchak 

Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of NALS of 
Ukraine (Kyiv) 

 
Keywords: smart contract, blockchain, contract, public contract, transaction 
form, contract form 
 
The article examines legal relations that appear when smart contract is 
executing. Smart contract is a new category for the Ukrainian law field. But it 

is a reality that should be regulated. The main purpose of the article is to 
determine a place of the smart contract that can be set in the Ukrainian 
legislation. First of all, it is considered which contract can be called a smart 
contract and it is concluded that only the contract in the form of a computer 
program. Article researches conditions that are necessary for the creation and 
operation of a smart contract. Each condition is analyzed for the difference of 
the smart contract from the form of the contract. It is noted that one of the 
prerequisites for creating a smart contract is its executing in the blockchain 
network. In turn, it is concluded that when a person joining the blockchain 
network, actions that are done for this can be described as the conclusion of a 
connection agreement. It is noted that in order to perform a smart contract it is 
necessary to perform certain calculations by the participants of the blockchain 
network, a person who needs to perform a smart contract must pay such 
calculations. However, these calculations cannot be considered as a side 
service, because they are the basis of blockchain technology on which smart 
contracts are based. One of the obstacles to the raise of smart contracts is the 
fact that the person who writes the program code for the smart contract must 
understand not only programming but also be guided by civil, contract law. An 
example of the use of a smart contract is the concept of a smart hair dryer, 
which was developed under the auspices of the European Commission. Its 
peculiarity was that it was equipped with smart contract software, which 
allowed either with the intervention of the owner or in a fully automatic mode 
to buy electricity to operate itself. This example illustrates a new contractual 
relationship in which a smart contract can independently, after setting the 
parameters by the owner, enter into contracts for the purchase or sale of goods 
in favor of the owner and on his behalf. At the same time, he will independently 
look for contractors who will offer a favorable price. The conclusions state that 
a smart contract cannot be considered a form of contract, and it is an ancillary 
type of contract. 
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У статті розглядається стан та перспективи удосконалення 
корпоративного законодавства у частині визначення системи 
корпоративного управління в акціонерних товариствах. Метою 
законодавчих новел та пропозицій є запровадження в акціонерних 
товариствах одно- або дворівневої системи корпоративного 
управління, що може обиратися на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів. У зв’язку з цим на огляд винесено питання про особливості 
регулювання вибору системи корпоративного управління, що 
визначена міжнародними рекомендаціями щодо Європейського 
товариства. Запропоновано законодавчо закріпити критерії вибору 
системи корпоративного управління у вітчизняних акціонерних 
товариствах з урахуванням, для прикладу, основного предмета 
діяльності акціонерного товариства (зокрема, для банків та інших 
фінансових установ), типу акціонерного товариства, наявності 
іноземного елемента в складі акціонерів тощо. На основі аналізу 
міжнародних та національних стандартів корпоративного 
управління доведено, що правила здійснення поточного управління 
діяльності товариства та контролю за такою діяльністю 
товариства є спільними для однорівневої та дворівневої систем 
корпоративного управління. 
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ВСТУП 
Однією з вагомих засад прибуткової діяльності акціонерних 

товариств є ефективна система органів управління, що відповідає 

міжнародним та національним стандартам корпоративного 
управління. У зв’язку з цим одним із завдань розвитку вітчизняної 

політики корпоративного управління відповідно до міжнародних 
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стандартів, а також поступового наближення до рекомендацій 
Європейського Союзу стало внесення змін до акціонерного 

законодавства з метою удосконалення окремих правил і процедур 
діяльності акціонерного товариства. Зокрема, важливими етапами 
послугувало прийняття Законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від 23. 03. 
2017р., «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо корпоративних договорів» № 1984-VIII від 23. 03. 2017р., «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів» № 2210-VIII від 16. 11. 2017р. та інші. У вказаних 
законодавчих актах запропоновано зміни до чинного Закону України 

«Про акціонерні товариства», в тому числі щодо принципів діяльності 
органів управління акціонерним товариством, визначення 
повноважень посадових осіб органів управління, чітке окреслення і 

коригування виключної компетенції наглядової ради, визначення 
переліку компетенцій комітетів наглядової ради тощо. 

Водночас з метою забезпечення виконання зобов’язань України 
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони щодо адаптації 
національного законодавства до законодавства ЄС в сфері 

корпоративного управління, а також з метою підвищення позиції 
України у рейтингу Світового банку Doing Business за індикатором 
«Захист міноритарних інвесторів» розроблено проект Закону України 

«Про акціонерні товариства» (далі – Проект Закону) № 2493 від 25. 11. 
2019 р., що прийнято за основу Постановою Верховної Ради України 
№ 694-IX від 16. 06. 2020 р. У вказаному Проекті Закону 

пропонуються удосконалені правила створення, функціонування та 
припинення акціонерних товариств, що містять положення в тому 

числі щодо системи корпоративного управління в товариствах з 
урахуванням принципів англо-американської та континентальної 
правової сім’ї і можливості вибору нормативних положень в 

регулюванні акціонерних відносин. У контексті наведеного доцільно 
розглянути та проаналізувати основи діючого і новації 

перспективного акціонерного законодавства у частині відповідності 
підходів регулювання корпоративного управління в акціонерних 
товариствах до міжнародних та національних принципів 

корпоративного управління. 
 

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Поняття корпоративного управління не визначено у чинному 
Законі України «Про акціонерні товариства» від 17. 09. 2008 р. 

Закріплення вказаної дефініції здійснено у ст. 1 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР 
від 30. 10. 1996 р. (з наступними змінами і доповненнями) та ст. 1 
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Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» № 2664-III від 12. 07. 2001 р. (з наступними 

змінами і доповненнями), згідно яких корпоративне управління – це 
система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття 
рішень щодо діяльності товариства та здійснення контролю, а також 
розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його 
учасниками стосовно управління товариством. Зазначене визначення 

з тотожним змістовим наповненням подано й у п. 13 ст. 2 Проекту 
Закону № 2493 від 25.11.2019. 

Оскільки законодавче поняття корпоративного управління в 

першу чергу подається через призму системи відносин, яка визначає 
правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності товариства 

та здійснення контролю, то для забезпечення ефективного 
управління товариством має значення сукупність норм і правил, що 
на законодавчому і локальному рівнях окреслюють порядок і 

принципи діяльності органів управління та їх взаємодію з 
учасниками товариства. Що стосується створення органів управління 
товариством, то залежно від правопорядку країни місцезнаходження 

акціонерного товариства вирізняють дві системи корпоративного 
управління: однорівневу (загальні збори акціонерів та рада 

директорів (виконавчих і невиконавчих, в тому числі незалежних) та 
дворівневу (загальні збори акціонерів, правління і наглядова 
(спостережна) рада). 

На міжнародному рівні правила утворення і функціонування 
органів управління акціонерним товариством визначені у 

директивах, рекомендаціях та принципах, що пропонують вибір 
найбільш оптимального способу здійснення управління товариством, 
шо випливає з режиму національного законодавства країни 

місцезнаходження товариства та особливостей функціонування 
товариства на ринку капіталів всередині та / або ззовні країни 
місцезнаходження товариства. 

Зокрема, особливу увагу привертають до себе Принципи 
корпоративного управління ОЕСР від 1998 року (надалі – Принципи), у 

яких відображено першу ініціативу міжурядової організації створити 
основні елементи режиму ефективного корпоративного управління. Згідно 
вказаних рекомендацій корпоративне управління – це внутрішні засоби, 

які використовуються для управління та контролю за діяльністю товариств.  
У вступі до цього документу чітко зазначається, що наразі не 

існує єдиної моделі найкращого корпоративного управління. 

Наявність різних правових систем, інституціональних баз та традицій 
означає, що в світі існують різні підходи до цього питання. Принципи 

сформульовані таким чином, щоб охопити різні існуючі моделі 
корпоративного управління. Наприклад, в них не мається на увазі 
якась конкретна структура Ради, а термін «Рада», що 

використовується в цьому документі, включає різні структурні моделі 
Ради, що мають місце в країнах – членах ОЕСР. У типовій дворівневій 

системі, що зустрічається в певних країнах, термін рада означає 



- 32 - 
IUS PRIVATUM | 1–2 | 2020 

Corporate Law / Корпоративне право 

Сіщук Л. В. Перспективи удосконалення корпоративного управління в 
акціонерних товариствах 

спостережну раду, а ключові виконавчі директори – правління. У 
системах, які використовують єдину (унітарну) модель, що 

контролюється шляхом внутрішнього аудиту, термін «рада» включає 
обидва поняття. Згідно розділу V Принципів «Обов’язки ради» система 
корпоративного управління має забезпечувати стратегічне 

керівництво товариством, ефективний нагляд за діяльністю 
правління з боку ради, а також відповідальність цієї ради перед 
товариством та акціонерами [3].  

Схожі положення запропоновано й у Основоположних принципах 
корпоративного управління Євроакціонерів 2000, оскільки директиви 

«Євроакціонерів» ґрунтуються на тих самих принципах, що їх розробила 
Організація економічного співробітництва та розвитку, але є більш 
конкретними та детальними. Згідно Р. V вказаних вище принципів у так 

званій однорівневій структурі єдиний орган поєднує в собі функції як 
безпосереднього управління, так і нагляду. У дворівневій структурі ці дві 
функції виконуються двома окремими органами. Щоб ефективно 

виконувати відповідні обов’язки, в однорівневій раді повинен бути 
значний ступінь незалежності між виконавчими і невиконавчими 

членами. Як в однорівневій, так і в дворівневій системах, принаймні певні 
члени ради, або однієї з двох рад, повинні обиратися загальними зборами 
акціонерів. Крім того, пропонується членство невиконавчих членів у 

складі ради, як за однорівневою, так і за дворівневою системами (члена 
наглядової ради) обмежувати максимальним терміном до 12 років [5, c. 

116]. З наведених положень теж випливає, що рекомендації до 
формування органів управління товариством та їх діяльності базуються 
на одних і тих же умовах їх застосування як в однорівневій, так й у 

дворівневій системі корпоративного управління товариством.  
З урахуванням європейських принципів та рекомендацій, які є 

відправною точкою для формування справедливих та прозорих умов 

функціонування системи корпоративного управління в акціонерних 
товариства на рівні окремих європейських країн, можна віднайти й 

детально розроблені принципи корпоративного управління, що 
притаманні одно- або дворівневій структурі корпоративного управління і 
пропонуються тими країнами, у межах законодавства яких запроваджено 

конкретну систему корпоративного управління. Для прикладу, йде мова 
про Принципи корпоративного управління, що стосуються ради 

директорів, розроблені Асоціацією співдружності з питань 
корпоративного управління і стосуються рад директорів корпорацій з 
унітарною (однорівневою) структурою (unitary board structure), більшість 

яких зустрічається в країнах Співдружності. Також варто вказати й на 
Німецький кодекс корпоративного управління, розроблений Берлінською 
ініціативною групою, який висвітлює стандарти якісного управління та 

контролю компаній, що підвищують свою вартість, працюючи в 
Німеччині та розширяючи діяльність за її межі (стосується дворівневої 

системи корпоративного управління). З наведеного випливає, що 
принципи корпоративного управління мають однакову спрямованість на 
високі стандарти корпоративної етики органів управління з урахуванням 
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тих проблем та процесів управління компанією, які виявляються особливо 
важливими для ефективності управління товариством незалежно від 

структури корпоративного управління. 
В Україні принципи корпоративного управління вперше були 

прийняті у 2003 році, з наступними змінами від 2014 року. В той же 

час шляхом покрокового удосконалення рекомендацій щодо 
ефективного корпоративного управління Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розроблено низку 

практик корпоративного управління для компаній, зареєстрованих 
на фондовій біржі в Україні, що знайшли своє відображення у Кодексі 

корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації від 
12. 03. 2020 року (надалі – Кодекс). Цей Кодекс розроблено у 
відповідності до Принципів корпоративного управління ОЕСР. У 

Кодексі надано рекомендації щодо функціонування дворівневої 
системи корпоративного управління, закріпленої законодавством 
України про акціонерні товариства, що включає поряд із загальними 

зборами акціонерів діяльність наглядової ради та правління. 
Згідно положень Р. 4 Кодексу визначено основні засади 

співпраці між Виконавчим органом і Наглядовою радою товариства. 
Відповідно, компанія має ефективний Виконавчий орган, який звітує 
Наглядовій раді і акціонерам про досягнення цілей Компанії. 

Наглядова рада і Виконавчий орган мають різні функції та сфери 
відповідальності. Вони ефективно співпрацюють на користь Компанії 

і не втручаються у виконання функцій та сфери відповідальності 
один одного. Вимоги: Основні параметри взаємодії між Виконавчим 
органом і Наглядовою радою визначені у Законі України «Про 

акціонерні товариства». Виконавчий орган несе відповідальність за 
поточне управління діяльністю Компанії та за виконання рішень 

Наглядової ради і ЗЗА. До сфери відповідальності Виконавчого 
органу не може входити прийняття рішень з будь-яких питань, що 
належать до виключної компетенції ЗЗА та/або Наглядової ради [1]. 

Таким чином, у чинному Законі України «Про акціонерні 
товариства» прямо передбачено дворівневу систему корпоративного 
управління в акціонерних товариствах, що супроводжується чіткою 

правовою регламентацією діяльності виконавчого органу і наглядової 
ради з обов’язковим змістовим наповненням локальних документів 

вітчизняних акціонерних товариств про деталізацію порядку створення 
і діяльності органів товариства, компетентності посадових осіб цих 
органів товариства, виконання ними прав і обов’язків відповідно до 

принципів корпоративного управління та припинення повноважень у 
разі невідповідності принципів їх діяльності правилам компанії тощо. 

Наявність міжнародних і національних принципів корпоративного 
управління, що носять рекомендаційний характер, є відправною 
точкою для акціонерних товариств при створенні останніми внутрішніх 

правил корпоративної поведінки та ділової етики для посадових осіб та 
акціонерів акціонерного товариства, що доцільно відображати у 
внутрішніх кодексах корпоративного управління компаній. 
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЗА ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» 

Проект Закону № 2493 від 25. 11. 2019 р. передбачає у ст. 4 
диспозитивні положення про структуру управління акціонерним 
товариством, яка може бути однорівнева та дворівнева. Структура 

управління акціонерним товариством визначається статутом 
акціонерного товариства та питання її визначення належить до 
виключної компетенції загальних зборів. 

Відповідно, у однорівневій структурі управління органами 
управління акціонерним товариством є загальні збори та рада 

директорів. До складу ради директорів входять виконавчі члени 
(виконавчі директори) та невиконавчі члени (невиконавчі 
директори), частина з яких може бути незалежними членами ради 

директорів. Однорівнева структура управління передбачає 
поєднання функцій контролю та управління за діяльністю 
акціонерного товариства у єдиному колегіальному органі – раді 

директорів. Функції, що стосуються керування поточною діяльністю 
акціонерного товариства здійснюються виконавчими директорами. 

Невиконавчі директори здійснюють функції щодо управління 
ризиками та контролю за діяльністю виконавчих директорів та 
товариства в цілому.  

У дворівневій структурі управління органами управління 
акціонерним товариством є загальні збори, наглядовий орган 

(наглядова рада) і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний). 
Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл 
функцій з безпосереднього керівництва поточною (операційною) 

діяльністю акціонерного товариства, за виконання яких відповідає 
виконавчий орган, а також функції контролю за роботою 
виконавчого органу та інших керівників (у тому числі підрозділів 

контролю та внутрішнього аудиту), який здійснює наглядова рада. До 
складу наглядової ради входять члени наглядової ради, частина з 

яких є незалежними членами (незалежними директорами). 
В той же час у ст. 4 Проекту Закону передбачено єдине 

обмеження: однорівнева структура управління не може бути 

запроваджена у акціонерних товариствах, які є підприємствами, що 
становлять суспільний інтерес. В інших випадках акціонерне 

товариство, яке було створено із дворівневою структурою управління 
має право прийняти рішення про перехід до однорівневої структури 
управління, і навпаки. Зміна виду структури управління не є 

реорганізацією або перетворенням акціонерного товариства. 
Вказаний підхід до структури корпоративного управління, що 

закріплений у Проекті Закону, відображає засади функціонування 

Європейського товариства, що визначені у Регламенті Ради (ЄС) 
№ 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про Статут європейського товариства 

(надалі – Регламент Ради). Згідно п. п. 14 – 16 Регламенту Ради у 
Європейському товаристві (надалі – ЄТ) має бути забезпечено ефективне 
управління та належний нагляд і вказано, що на сьогодні у 
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Європейському Співтоваристві існують дві різні системи управління 
акціонерними товариствами. У зв’язку з цим ЄТ має бути дозволено 

обирати між цими двома системами, чітко визначаючи відповідні 
повноваження осіб, відповідальних за управління та відповідальних за 
нагляд. Норми та загальні принципи міжнародного приватного права 

мають застосовуватися в обох випадках: коли ЄТ контролює інше 
підприємство, та коли над ЄТ здійснюється контроль. Щодо структури 
ЄТ, то у Регламенті Ради передбачено можливість існування однорівневої 

та дворівневої системи корпоративного управління ЄТ, залежно від 
форми, передбаченої в установчих документах. Правила щодо функцій 

здійснення поточного управління діяльності товариства та контролю за 
такою діяльністю товариства є спільними для однорівневої та 
дворівневої систем корпоративного управління [4]. 

У Регламенті Ради визначено чотири способи створення ЄТ: 
злиття акціонерних товариств; створення холдингового ЄТ; 
створення дочірнього ЄТ від товариств; перетворення «вітчизняного» 

акціонерного товариства, яке має своє зареєстроване 
місцезнаходження та місцезнаходження правління на території ЄС, 

якщо принаймні протягом двох років воно має дочірнє товариство, 
яке регулюється законодавством іншої держави-члена. Кожен із 
способів створення ЄТ передбачає необхідність існування 

транскордонного елементу. У створенні ЄТ можуть брати участь 
суб’єкти, з яких щонайменше два підлягають правовому порядку 

різних держав-членів [2, с. 142].  
Втім варто відзначити, що особливості створення і реєстрації 

Європейського товариства, передбачені Регламентом Ради, 

передбачають вибір системи корпоративного управління 
акціонерним товариством з урахуванням правопорядку країни 
місцезнаходження акціонерного товариства, який може 

закріплювати одно – або дворівневу систему корпоративного 
управління. З наведеного випливає, що більшість країн закріплює для 

своїх акціонерних товариств чітко визначену структуру 
корпоративного управління, яка може змінюватися за умови 
створення Європейського товариства. 

Для прикладу, якщо звернутися до законодавства Польщі, то 
польське право товариств капіталів приймає німецьку концепцію так 

званого триподілу влади у товаристві. У результаті в АТ є обов’язкові 
три види органів: правління (zarząd), як управлінсько-виконавчий 
орган, який провадить справи товариства та представляє його перед 

третіми особами; наглядова рада (rada nadzorcza), як наглядово-
контрольний орган, який здійснює нагляд за товариством в усіх 

сферах його діяльності; загальні збори акціонерів (walne zgromadzenie 
akcjonariuszy), як орган власників, який приймає рішення. Система 

компетенцій вказаних органів запроектована таким чином, щоб 
забезпечити кожному з них сферу самостійних (виключних) 
повноважень і, одночасно, створити дійсні механізми, які 

забезпечать взаємний контроль та протидію явищу т. зв. 
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мажоритаризації одним з органів (наприклад: право представити 
питання у порядку денному, право на контрасигнацію деяких дій, 

право на скликання, відсторонення від справ, відкликання членів 
органів, право на внесення заперечень щодо рішень тощо) [2, с. 116 – 117]. 

Щодо ЄТ, яке має своє зареєстроване місцезнаходження у 

Польщі, то такий вид акціонерного товариства знаходить 
застосування як доповнення положення закону від 4 березня 2005 
року «Про Європейське об’єднання з економічних інтересів та 

європейське товариство» (далі – польський закон про ЄТ) та 
положення КТТ, які стосуються акціонерного товариства [2, с. 135 – 

136]. З огляду на те, що Регламент дає можливість впровадження 
національним законодавцем відповідних вирішень для іноземних 
держав щодо однорівневої або дворівневої системи (ч. 5 ст. 39 та ч. 4 

ст. 43 Регламенту), у польському праві, якому невідома однорівнева 
система, врегульовано функціонування органу управління на 
випадок обрання цієї моделі. Цьому присвячено приписи ст. 27–47 

польського Закону про ЄТ [2, с. 142]. 
 

ВИСНОВКИ 
Враховуючи норми і правила міжнародного приватного права, які 

передбачають можливість вибору одно- або дворівневої системи 

корпоративного управління, європейським законодавством 
рекомендується для держав – учасниць запровадження тієї чи іншої 

структури управління товариством з урахуванням правопорядку країни 
місцезнаходження акціонерного товариства та перспективи 
функціонування у правовому статусі Європейського товариства. При 

цьому міжнародні та національні принципи корпоративного управління 
визначають одинакові умови функціонування для органів акціонерного 
товариства незалежно від структури корпоративного управління з метою 

забезпечення належного управління та контролю за діяльністю товариства.  
За схожих умов формування корпоративних стандартів для 

одно- та дворівневої системи корпоративного управління 
пропонується переглянути норми проекту Закону України «Про 
акціонерні товариства» у частині визначення альтернативних 

підходів до зміни структури корпоративного управління у 
вітчизняних акціонерних товариствах. Зокрема, йде мова про 

визначення на законодавчому рівні критеріїв вибору найбільш 
оптимального варіанту реалізації функцій органів управління за 
допомогою одно- чи дворівневої системи корпоративного управління 

залежно від основного предмета діяльності акціонерного товариства 
(наприклад, для банків та інших фінансових установ), типу 
акціонерного товариства, наявності іноземного елемента в складі 

акціонерів акціонерного товариства тощо.  
 
 
 
 
 



- 37 - 
IUS PRIVATUM | 1–2 | 2020 

Corporate Law / Корпоративне право 

Сіщук Л. В. Перспективи удосконалення корпоративного управління в 
акціонерних товариствах 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і 

рекомендації, затверджено НКЦПФР від 12. 03. 2020 року. URL: 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-
upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/ (дата звернення: 01.11.2020). 

2. Корпоративне право Польщі та України: монографія / 

Васильєва В. А., Ковалишин О. Р., Гербет Анджей [та ін.]; за ред. 
проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 375 с. 

3. Принципи корпоративного управління ОЕСР від 1998 

року. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36989 
4. Регламент Ради (ЄС) №2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. 

про Статут європейського товариства. URL: 
https://minjust.gov.ua/m/str_45877 (дата звернення: 01.11.2020). 

5. Міжнародні та національні стандарти корпоративного 

управління: (збірник кодексів та принципів). URL: 
http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/stand_k
orp_upravlenija.pdf (дата звернення: 01.11.2020). 

 
  



- 38 - 
IUS PRIVATUM | 1–2 | 2020 

Corporate Law / Корпоративне право 

Сіщук Л. В. Перспективи удосконалення корпоративного управління в 
акціонерних товариствах 

 
PROSPECTS FOR IMPROVING CORPORATE GOVERNANCE 

IN JOINT STOCK COMPANIES 
Sishchuk L. V., Candidate of Legal Sciences, Associate 

Professor, Head of the Laboratory of Corporate Law of the 
Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of 

Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine 
(Ivano-Frankivsk) 

 
Keywords: joint-stock company, corporate governance, international principles 
of corporate governance, national standards of corporate governance, corporate 
governance code, board of directors, executive body, supervisory board. 

 
The article considers the state and prospects of improving corporate legislation 
in terms of defining the system of corporate governance in joint stock 
companies. The purpose of legislative novelties and proposals is to introduce a 
one- or two-level system of corporate governance in joint-stock companies, 
which can be elected based on the decision of the general meeting of 
shareholders. It is proposed not to consider the change in the corporate 
governance system as a reorganization of a joint-stock company or as a change 
in the type of joint-stock company. In this regard, it is worth considering the 
specifics of regulating the choice of corporate governance system, as defined by 
international recommendations on the European Company (Council Regulation 
(EC) №2157 / 2001 of 8 October 2001 on the Statute of the European 
Company). It is argued that the choice of the most optimal management of the 
company follows from the regime of national legislation of the country of location 
of the company and the peculiarities of the company in the capital market inside 
and / or outside the country of location of the company. Therefore, it is proposed 
to legislate the criteria for choosing a corporate governance system in domestic 
joint stock companies, taking into account, for example, the main activity of the 
company (for example, for banks and other financial institutions), the type of 
company, the presence of a foreign element in shareholders. 
Based on the analysis of international and national standards of corporate 
governance, it is proved that the change of the corporate governance system 
does not affect the requirement of the legislator to act within the principles of 
corporate governance, which are based on the management of the company. The 
rules for the current management of the company's activities and control over 
such activities of the company are common to one-tier and two-tier corporate 
governance systems. In particular, the corporate governance system should 
provide strategic management of the company, effective supervision of the 
executive body by the supervisory board, as well as the responsibility of this 
board to the company and shareholders. In Ukraine, these principles are 
reflected in the Corporate Governance Code: key requirements and 
recommendations of March 12, 2020, which was developed in accordance with 
the OECD Principles of Corporate Governance. 
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Васильєва Вікторія Валентинівна, 
кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник Лабораторії проблем 
корпоративного права Науково-дослідного 
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імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

(м. Івано-Франківськ) 

Метою статті є дослідження положень чинних законодавчих актів 
України, якими врегульовується правовий статус та відповідальність 
посадових осіб товариства, порівняння повноти та деталізації 
регулювання відповідальності посадових осіб для акціонерних 
товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 
Основними методами дослідження, застосованими автором, є аналіз 
та порівняння. Досліджено положення Цивільного та Господарського 
Кодексів України, законів України про акціонерні товариства, 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. У статті 
проаналізовано положення запропонованого проекту закону про 
акціонерні товариства та пропозиції вдосконалення правового 
регулювання цього питання. Автором висловлено позитивні 
коментарі щодо окремих запропонованих змін, таких як встановлення 
переліку обов’язків для посадових осіб акціонерного товариства та 
визначення способу відшкодування завданої шкоди посадовою особою 
товариству шляхом подання позову щодо визнання правочину 
недійсним, а також зауваження з приводу законотворчої техніки та 
розмитості деяких понять. 

Ключові 

слова: 

акціонерне товариство, товариство з обмеженою 

відповідальністю, посадові особи, відповідальність, 
відшкодування збитків. 

 

ВСТУП 
В Україні були прийняті окремі закони щодо регулювання 

акціонерних товариств та товариств з обмеженою та додатковою 
відповідальністю; також правові норми щодо відповідальності посадових 
осіб містяться в Цивільному та Господарському кодексах України; а щодо 

регулювання акціонерних товариств на даний час пропонується новий 
проект Закону про акціонерні товариства. Усі вищезазначені акти та 

проекти були прийняті (спроектовані) в різний час, - і таким чином, є 
можливість простежити еволюцію правового регулювання даного 
питання впродовж останніх років чи навіть десятиліть. 

Передусім слід зазначити, що сукупне тлумачення посадових осіб 
включає в цей перелік фізичних осіб - голову та членів наглядової ради, 
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виконавчий орган, ревізійну комісію, ревізора товариства, а також 
голову та членів іншого органу товариства, якщо утворення такого 

органу передбачено статутом товариства (а також головного бухгалтера 
підприємства згідно ст. 65 Господарського кодексу України). Дані 
посадові особи здійснюють права та несуть обов’язки, визначені для них 

нормативно-правовими актами та статутом; порушення ж цих 
обов’язків є підставою для відповідальності цих осіб, а також 
відшкодування завданих їхніми діями товариству збитків. 

 
ЦИВІЛЬНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Актами, які бути прийняті найраніше із вищезазначеного 
переліку та є діючими та застосовними до правового регулювання 
господарського товариства на сьогодні, є Цивільний Кодекс України 

(далі - ЦК) [1] та Господарський Кодекс України (далі - ГК) [2].  
У ЦК відсутні норми щодо регулювання відповідальності посадових 

осіб господарського товариства, як і відсутні щодо регулювання 

відповідальності посадових осіб кожного виду товариства зокрема. Існує 
норма на найвищому узагальнюючому рівні - на рівні суб’єкта - 

юридичної особи - це стаття 92 «Цивільна дієздатність юридичної особи», 
в якій визначається загальний обов’язок посадових осіб органів 
юридичної особи діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і 

розумно та не перевищувати своїх повноважень (ч. 3), а в ч. 4 міститься 
загальне положення щодо відповідальності - члени органу юридичної 

особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів 
виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо 
представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, 

завдані ними юридичній особі. 
Щодо ГК, то у ч. 2 ст. 89 «Управління господарським товариством» 

міститься норма, за якою посадові особи відповідають за збитки, завдані 

ними господарському товариству. Відшкодування збитків, завданих 
посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), 

здійснюється у разі, якщо такі збитки були завдані: 
- діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або 

зловживанням службовими повноваженнями; 

- діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх 
попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень 

щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами 
товариства; 

- діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх 

попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень 
щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для 
отримання такого погодження та/або дотримання процедури 

прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну 
інформацію; 

- бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була 
зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків; 

- іншими винними діями посадової особи. 
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Також у ч.4 ст. 65 ГК зазначається, що відповідальність 
керівника підприємства може визначатися укладеним з ним 

договором (контрактом). 
Усі вищевказані норми були прийняті у 2003 році, не 

змінювалися і діють по сьогодні. Очевидно, що дані статті 

кодифікованих актів містять досить загальні та лаконічні норми, тому 
з прийняттям спеціальних законів про регулювання діяльності 
окремих видів товариств, законодавець додав більше деталей щодо 

внормування досліджуваного питання. 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» 
У поточній редакції Закону «Про акціонерні товариства» (далі - 

Закон про АТ) [3] міститься загальне положення про те, що посадові 

особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед 
товариством за збитки, завдані товариству своїми діями 
(бездіяльністю), згідно із законом; а також зазначається про солідарну 

відповідальність, якщо її несуть кілька осіб (ст. 63). 
Окрім цієї статті, окремі положення про відповідальність 

стосуються: 
- відповідальності посадових осіб у разі вимоги від акціонера - 

працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував 

чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження 
акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх 

відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних 
зборах - адміністративна і майнова відповідальність, звільнення із 
займаної посади, розірвання цивільно-правового чи трудового 

договору (контракту) відповідно до закону (ст. 28); 
- відповідальності акціонерів солідарно із членом наглядової 

ради, який є їхнім представником - солідарна відповідальність за 

відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким 
членом наглядової ради (ч. 8 ст. 53); 

- відповідальності виконавчого органу (та членів наглядової ради 
товариства, які проголосували за надання згоди на вчинення правочину, 
щодо якого є заінтересованість, у разі надання наглядовою радою згоди 

на вчинення правочину) - за збитки, завдані акціонерному товариству 
внаслідок вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість (у тому 

числі різниця між ціною правочину та ринковою ціною) – солідарна 
відповідальність (ч.11 та абз. 2 ч. 12 ст. 71). 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ТА 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» 

У Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» [4] (далі - Закон про ТОВ), який був прийнятий ще пізніше, 
прослідковуємо ще більш розгорнуті положення щодо відповідальності 

посадових осіб, навіть у порівнянні з регулювання у Законі про АТ.  
Так, ч. 5 ст. 26 передбачає відповідальність посадових осіб 

товариства, винних у введенні в оману учасників товариства щодо його 
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фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної 
інформації до документів товариства, що призвело до здійснення 

неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну 
відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат товариству. 

Статтею 31 встановлюється також, що якщо члени виконавчого 

органу не виконають обов’язок скликати загальні збори в разі, коли 
вартість чистих активів товариства знизилася більш ніж на 50 % 
порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року, і 

внаслідок порушення цього обов’язку товариство визнане банкротом 
до спливу 3 років з дня зниження вартості чистих активів - члени 

виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями товариства. 

Члени дирекції звільняються від відповідальності за це 

порушення, тільки якщо доведуть, що не знали і не повинні були 
знати про зниження вартості чистих активів товариства, або ж 
доведуть, що голосували за рішення про скликання загальних зборів 

у зв’язку з таким зниженням. 
У ч. 10 ст. 39 Закону про ТОВ також деталізується, що член 

виконавчого органу і призначений ним тимчасово виконуючий 
обов’язки також несуть солідарну відповідальність перед 
товариством. 

Стаття 42 Закону визначає водночас і обов’язки посадових осіб, 
і відповідальність за їх невиконання. Так, підставами для розірвання 

товариством договору з посадовою особою без виплати компенсації є 
порушення обов’язків: 1) отримання винагороди за виконання 
посадовою особою своїх обов’язків та надання їй інших благ 

виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і 
товариством; 2) подання товариству переліку афілійованих осіб та 
своєчасне повідомлення про зміну складу; 3) повідомлення про 

виникнення конфліктів інтересів; 4) нерозголошення інформації, що 
стала їй відома у зв’язку з виконанням нею посадових обов’язків та 

становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною. 
У разі порушення порядку вчинення значного правочину або 

правочину, щодо якого є заінтересованість, посадові особи, винні у 

порушенні порядку вчинення таких правочинів, солідарно відповідають 
за збитки, заподіяні товариству (ст. 44, 45 Закону про ТОВ). 

 
ПРОЕКТ № 2493 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ 

ТОВАРИСТВА» ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ 

На даний момент у Верховній Раді на розгляді перебуває 
Законопроект № 2493 від 25 листопада 2019 року, яким 
пропонується прийняти у новій редакції Закон про АТ (надалі - 

Проект) [5]. Цей документ пропонує деталізацію поточної редакції, а 
також додаткові положення щодо відповідальності посадових осіб 

акціонерного товариства.  
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Так, у Законопроекті містяться всі існуючі в чинному Законі про 
АТ положення щодо відповідальності посадових осіб, а також 

пропонуються наступні зміни: 
І. Розширена редакція статті «Відповідальність посадових осіб 

органів акціонерного товариства» (ст. 86 Проекту). 

Стаття з аналогічною назвою, яка є чинною на сьогодні не є 
доволі інформативна, а швидше декларативна. Вона містить 3 
частини, з яких перша стосується обов’язків посадової особи діяти 

добросовісно, друга - саме ствердження, що посадові особи несуть 
відповідальність, третя - про те, що така відповідальність солідарна. 

Законопроект же пропонує 2 нові статті замість однієї: 
- статтю 85 - яка встановлює обов’язки посадових осіб органів 

акціонерного товариства, а саме:  

1) обов’язок сприяти досягненню товариством успішних 
результатів відповідно до цього Закону; 

2) обов’язок ухвалювати незалежні рішення відповідно цього 

Закону; 
3) обов’язок діяти з розумним ступенем обачності, професійності 

та старанності відповідно до цього Закону; 
4) обов’язок уникати конфлікту інтересів відповідно до цього 

Закону; 

5) обов’язок утримуватися від прийняття вигоди (благ) від третіх 
осіб відповідно до цього Закону; 

6) обов’язок повідомити про заінтересованість у правочині 
відповідно до цього Закону.  

Кожен із цих обов’язків тлумачиться окремою частиною цієї ж 

статті. Виокремлення статті під обов’язки посадових осіб у Проекті 
слід вважати позитивним явищем, оскільки, окрім деталізації 
бажаної та необхідної поведінки суб’єктів, закон також дає орієнтири 

у разі протиправної поведінки посадової особи - як саме 
кваліфікувати діяння особи та підставу притягнення до 

відповідальності. Також, слід зазначити, що дана стаття Проекту є 
більш структурована, ніж стаття про посадових осіб товариства і їх 
обов’язки в тому числі в Законі України «Про товариства з обмеженою 

та додатковою відповідальністю». 
Разом з тим, неможливо не зазначити, що в статті містяться 

досить розмиті оціночні поняття («успішний результат», «незалежне 
рішення», «розумний ступінь обачності» , «старанність»), які зазвичай 
буває важко виміряти і оцінити, а всі обов’язки по суті є деталізацією 

принципу розумності та добросовісності в управлінні товариством. 
- статтю 86 - власне сама стаття «Відповідальність посадових осіб 

органів акціонерного товариства». Окрім чинних положень щодо того, 

що посадові особи органів акціонерного товариства несуть 
відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству 

своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом і солідарно(ч.1. і ч.4), 
в ній містяться ще наступні норми: 
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1) деталізується, що відповідальність полягає у 
відшкодуванні товариству завданих йому збитків, якщо такі збитки 

виникли внаслідок вчинення дій не в інтересах товариства при 
вчиненні правочину із заінтересованістю, зокрема, у разі прийняття 
рішення про вчинення правочину на умовах, що є нижче ринкових; 

2) встановлюється, що в разі прийняття рішення про 
вчинення дій не в інтересах товариства наглядовою радою або радою 
директорів колегіально, то члени наглядової ради або ради 

директорів, які голосували за прийняття такого рішення, несуть 
відповідальність солідарно; 

3) встановлюється судовий спосіб захисту права та 
відшкодування збитків товариству - це здійснюється за рішенням 
суду про визнання відповідного правочину недійсним та визнання 

посадових осіб товариства винними у порушенні вимог цієї статті. У 
такому разі посадова особа товариства, додатково повертає 
товариству кошти у кількості (або сумі), яка дорівнює прибутку, 

отриманому такою посадовою особою прямо або опосередковано за 
таким правочином до того, як правочин судом було визнано 

недійсним. 
ІІ. Інші окремі положення щодо відповідальності посадових осіб, 

що локалізуються в різних розділах Законопроекту: 

1. Члени наглядової ради або ради директорів несуть солідарну 
відповідальність за збитки завдані акціонеру (акціонерам) у разі 

затвердження ринкової вартості майна, цінних паперів або 
фінансових інструментів, визначеної відповідно до частин 1 - 3 цієї 
статті, яка більше ніж на 5% відрізняється від ринкової вартості 

майна, цінних паперів або фінансових інструментів, визначеної 
звітом про незалежну оцінку, складеним суб’єктом оціночної 
діяльності за замовленням акціонера (акціонерів) (ст. 9 Проєкту). 

2. У випадку якщо власний капітал товариства за даними річної 
звітності становить менше 50 % зареєстрованого статутного капіталу, 

наглядова рада або рада директорів товариства зобов’язана протягом 
трьох місяців вчинити всі дії пов’язані з підготовкою і проведенням 
загальних зборів до порядку денного яких має бути включено питання 

про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану 
товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про 

ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу 
за наслідками зменшення власного капіталу товариства та 
затвердження заходів за результатами його розгляду. У разі 

невиконання вимог цієї частини всі члени наглядової ради або ради 
директорів солідарно несуть субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями товариства. У разі порушення обов'язку, 

передбаченого абзацом першим цієї частини, та визнання товариства 
банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості 

чистих активів, передбаченого абзацом першим цієї частини, члени 
наглядової ради або ради директорів солідарно несуть субсидіарну 
відповідальність за зобов'язаннями товариства. 
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Члени виконавчого органу, які не повідомили наглядову раду або 
раду директорів про таке зниження вартості чистих активів 

товариства несуть субсидіарну відповідальність. 
Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали 

знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або 

голосували за рішення про скликання загальних зборів у зв'язку із 
зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від 
відповідальності за порушення цього обов'язку (ст. 16 Проекту) 

3. Доповнення статей, що стосуються реорганізації та 
припинення товариства одноманітними нормами щодо 

відповідальності посадових осіб за невиконання чи неналежне 
виконання своїх посадових обов’язків, пов’язаних з цими процесами: 

- Наглядова рада або рада директорів та виконавчий орган 

товариств, що приймають участь у злитті, солідарно несуть 
субсидіарну відповідальність за невиконання чи неналежне 
виконання своїх посадових обов’язків, пов’язаних з процесом 
злиття акціонерного товариства (ст.113); 

- Наглядова рада або рада директорів та виконавчий орган 

товариств, що беруть участь у приєднанні, солідарно несуть 
субсидіарну відповідальність за невиконання чи неналежне 
виконання своїх посадових обов’язків, пов’язаних з процесом 
приєднання акціонерного товариства (ст.115); 

- Посадові особи товариства, що припиняється в результаті 

поділу, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за невиконання 
чи неналежне виконання своїх посадових обов’язків, пов’язаних з 
процесом поділу акціонерного товариства (ст.121); 

- Наглядова рада або рада директорів та виконавчий орган 
товариства, з якого здійснюється виділ, солідарно несуть субсидіарну 
відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
посадових обов’язків, пов’язаних з процесом виділу акціонерного 

товариства (ст.123). 

 
ВИСНОВКИ 

Очевидним є те, що в кодексах закладені основні підвалини і 

загальні принципи регулювання відповідальності посадових осіб 
товариства; в той час як деталізація відбувається на рівні окремих 

законів щодо окремих видів товариств. Найширше та найбільш 
детальне регулювання даного питання на сьогодні містить Закону про 
ТОВ, а також у проекті Закону про АТ. Очевидним є те, що справді 

існує потреба у доповненні чинних норм закону про АТ 
запропонованими положеннями. Слід схвально оцінити розширення 
положень про обов’язки та відповідальність посадових осіб органів 

товариства в Проекті. Дещо прослідковується запозичення положень 
з діючого Закону про ТОВ - для акціонерних товариства (наприклад, 

встановлення відповідальності за порушення обов’язку повідомлення 
про зниження вартості чистих активів). Також позитивної оцінки 
заслуговує визначення та встановлення переліку обов’язків 
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посадових осіб (ще навіть більш чіткого і більш детального, ніж в 
Законі Про ТОВ); визначення реального механізму відшкодування 

завданих збитків товариству (позов про визнання правочину 
недійсним та визнання посадових осіб винними у цьому); 
встановлення відповідальності у разі затвердження заниженої або 

завищеної ринкової вартості майна товариства; відповідальності за 
дії, що призвели до значного зменшення розміру статутного капіталу; 
відповідальності посадових осіб за невиконання чи неналежне 

виконання своїх посадових обов’язків, пов’язаних із процесом 
припинення чи реорганізації товариства. Разом із тим, очевидним є 

те, що ці положення потребують доопрацювання не лише з точки зору 
законотворчої техніки, а також й по суті – з метою уникнення занадто 
звуженого тлумачення відповідальності посадових осіб чи способів 

захисту (тобто лише в межах, прописаних законом), встановлення 
можливості оскарження дій та рішень посадових осіб іншим 
способом, окрім подання позову про визнання правочину недійсним 

(оскільки не всі неправомірні дії та рішення посадової особи мають 
наслідком укладення правочину товариством), а також заповнення 

інших прогалин в існуючому регулюванні. 
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CIVIL LIABILITY OF COMPANY OFFICIALS IN THE 
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Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of 
Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine 

(Ivano-Frankivsk) 
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The purpose of the article is to study the provisions of the current legislative 
acts of Ukraine, which regulate the legal status and responsibility of the 
company's officials, compare the completeness and detail of the regulation of 
liability of officials for joint stock companies, limited liability companies and 
additional liability companies. The main methods of research applied by the 
author are analysis and comparison. The provisions of the Civil and Commercial 
Codes of Ukraine, laws of Ukraine on JSC, LLC and ALC were investigated. The 
article explores the provisions of the proposed draft law on joint stock 
companies; proposals for improving the legal regulation of this issue are 
analyzed. The author expressed positive comments on certain proposed 
changes, such as establishing a list of duties for officials of the joint stock 
company and determining the way of compensation for damage caused by the 
official of the company by filing a claim for invalidation of the contract, as well 
as comments on law drafting technique and vague concepts. 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ, 
НАБУТИХ ЖІНКОЮ/ЧОЛОВІКОМ У 

«ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ» 

Вінтоняк Наталія Дмитрівна, 
кандидат юридичних наук, науковий 

співробітник Лабораторії проблем 
корпоративного права Науково-дослідного 

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

(м. Івано-Франківськ) 

Зважаючи на сучасну тенденцію життя фактичні шлюбні відносини 
набувають все більшої популярності. Зростання кількості «фактичних 
шлюбів» викликана також тим, що Сімейний кодекс України у ст. 74 
закріпив норму, згідно якої якщо жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому 
шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на 
праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим 
договором між ними. Зважаючи на це ряд питань, в тому числі, що 
стосуються майнових відносин жінки та чоловіка, які перебувають у 
«фактичних шлюбних відносинах» потребують наукового аналізу.  
Поширеною є практика, коли спільні кошти чи майно, придбане 
«фактичним подружжям» за спільні кошти передається для 
формування статутного капіталу юридичної особи корпоративного 
типу, в результаті чого один з них стає учасником такої юридичної 
особи та набуває корпоративних прав. Якщо у зареєстровану шлюбі 
діє презумпція спільної сумісної власності, то необхідною умовою 
вирішення питання правового режиму майна, набутого жінкою та 
чоловіком, які перебувають у «фактичних шлюбних відносинах» є 
встановлення судом факту проживання однією сім’єю.  
У статті йде мова про те, що корпоративні права не можуть 
належати як подружжю, що перебуває у зареєстрованому шлюбі, так і 
жінці та чоловіку, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у 

шлюбі, на праві спільної сумісної власності, оскільки корпоративні права 
є персоніфікованими та належать виключно учаснику юридичної особи 
корпоративного типу. Однак, якщо в судовому порядку буде встановлено 
факт проживання жінки та чоловіком однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу та доведено, що майно, яке належить їм на праві спільної сумісної 
власності передане до статутного капіталу юридичної особи 
корпоративного типу, то інший з «фактичного подружжя» набуває право 
вимоги виплати певних сум. 

Ключові 
слова: 

корпоративні права, правовий режим майна, спільна 
сумісна власність, фактичні шлюбні відносини, факт 

проживання однією сім’єю. 
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Чинне законодавство «фактичні шлюбні відносини», «фактичний 
шлюб» «фактичне подружжя», визначає як «жінка та чоловік, які 

проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою 
або в будь-якому іншому шлюбі». Майнові права подружжя, що 
перебуває у «фактичних шлюбних відносинах» регулюються СК 

України. Зокрема, у відповідності до ст. 74 СК України якщо жінка 
та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі 
між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час 

спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної 
власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. 

На майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та 
чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому 
іншому шлюбі, поширюється положення глави 8 СК України. Тобто, 

до майна, набутого під час проживання осіб однією сім’єю, 
застосовуються положення сімейного законодавства, які регулюють 
правові відносини щодо права спільної сумісної власності подружжя. 

І. В. Жилінкова вважає, що фактичні шлюбні відносини за своєю 
суттю – це шлюбні відносини, які не мають державного визнання та 

реєстрації [1, с. 251]. В. І. Борисова зазначає, що законодавець майже 
зрівняв правовий статус майнових правовідносин «законного» та 
«фактичного» шлюбу, лише з однією відмінністю: у зареєстрованому 

шлюбі доказувати нічого не потрібно, а при застосуванні ст. 74 СК 
України необхідно довести, що чоловік та жінка проживають однією 

сім’єю і не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому 
зареєстрованому шлюбі [2, с. 27]. При цьому, як зазначає 
М. М. Дякович, хоча закон і не визнає підставою для виникнення в 

жінки і чоловіка, які проживають у фактичному шлюбі, прав та 
обов’язків подружжя, у майнових відносинах він їх фактично 
прирівнює, тобто стирає ту межу, яка завжди за правовими 

наслідками відрізняла фактичні шлюбні стосунки від сімейних 
подружніх [3, с. 41].  

На думку О. І. Сафончик основною ідеєю, втіленою у сімейне 
законодавство при регулюванні майнових відносин чоловіка і жінки, які 
перебувають у фактичних шлюбних відносинах, є підтримка і всебічний 

захист єдності і спільності майнових інтересів подружжя, узгодженості 
їхніх дій щодо володіння, користування і розпорядження цим майном [4, 

с. 22]. Принципами законного режиму майна «фактичного подружжя», є: 
1) презумпція спільності майна «фактичного подружжя», 2) рівність прав 
«фактичного подружжя» стосовно їхнього спільного майна незалежно від 

розміру внеску в це майно; 3) рівність прав по володінню, користуванню 
і розпорядженню майном «фактичного подружжя»; 4) спільна 
відповідальність «фактичного подружжя» по зобов’язаннях майнового 

характеру [5, с. 10]. 
Згідно п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику застосування судами законодавства при розгляді справ про 
право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ 
спільного майна подружжя» № 11 від 21 грудня 2007 року при 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_277/ed_2016_10_19/pravo1/T022947.html?pravo=1#277
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застосуванні ст. 74 СК, що регулює поділ майна осіб, які проживають 
у фактичних шлюбних відносинах, судам необхідно враховувати, що 

правило зазначеної норми поширюється на випадки, коли чоловік та 
жінка не перебувають у будь-якому іншому шлюбі і між ними 
склалися усталені відносини, що притаманні подружжю [6]. 

У справі № 712/14246/15-ц за позовом про встановлення факту 
проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу та 
поділ майна подружжя Вищий спеціалізований суд України в Ухвалі 

від 19 липня 2017 року дійшов наступного висновку: «визнання 
майна таким, що належить на праві спільної сумісної власності 
жінці та чоловікові, які проживають однією сім’єю, але не 
перебувають у шлюбі між собою, відбувається шляхом встановлення 
факту проживання однією сім’єю, ведення спільного побуту, 
виконання взаємних прав та обов’язків. 

Згідно із ч. 4 ст. 368 ЦК України майно, набуте в результаті 
спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім’ї, є їхньою 
спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, 
укладеним у письмовій формі. 

Враховуючи викладене, особам, які проживають однією сім’єю 
без реєстрації шлюбу, на праві спільної сумісної власності належить 
майно, набуте ними за час спільного проживання або набуте в 
результаті спільної праці та за спільні грошові кошти. 

Вирішуючи питання щодо правового режиму такого майна, суди 
зазвичай встановлюють факти створення (придбання) сторонами 
майна внаслідок спільної праці, ведення спільного господарства, 
побуту, виконання взаємних прав та обов’язків, з’ясовують час 
придбання, джерело набуття (кошти, за які таке майно було 
набуте), а також мету придбання майна, що дозволяє надати йому 
правовий статус спільної сумісної власності» [7]. 

Відповідно факт набуття майна жінкою та чоловіком, які не 
перебувають у шлюбі не є безумовною підставою для віднесення 

такого майна до спільної сумісної власності. Якщо розмір часток у 
такій власності не було визначено і «фактичне подружжя» при 

придбанні майна не виходили з рівності їх часток, для надання майну 
правового режиму спільної сумісної власності необхідно довести 
сукупність наступних фактів: 

- доведення факту проживання однією сім’єю, ведення спільного 
побуту, виконання взаємних прав та обов’язків; 

- не перебування у шлюбі між собою чи в будь-якому іншому шлюбі; 

- факт створення майна внаслідок спільної праці, ведення 
спільного господарства, побуту тощо; 

- час та джерело набуття майна (кошти, за які майно було набуте); 
- мету придбання майна, що дозволяє надати правовий статус 

спільної сумісної власності; 

- інше не встановлено письмовим договором. 
Водночас за сукупності наведених фактів, цілком ймовірна 

ситуація, коли жінкою та чоловіком, які перебувають у фактичних 
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шлюбних відносинах передано майно для формування статутного 
капіталу юридичної особи корпоративного типу, в результаті чого 

один з них став учасником такої юридичної особи та набув 
корпоративних прав. В такому випадку постає питання на що може 
розраховувати інший з «фактичного подружжя»? 

У справі № 161/19023/17 за позовом про встановлення факту 
проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, визнання майна 
спільною сумісною власністю та його поділ позивач просила суд 

визнати за нею право на отримання компенсації ½ частки внесків до 
статутного капіталу господарських товариств, а також ½ частки 

отриманих доходів від їх діяльності. Предметом касаційного 
оскарження є судові рішення судів попередніх інстанцій у частині 
вирішення спору щодо вимоги про компенсацію ½ частки внесків до 

статутного капіталу господарських товариств, а саме: ТОВ «Кріогаз», 
ТОВ «Трансгазіндастрі-Захід», ТОВ «Технобуд-Волинь». 

Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 

20 березня 2019 року позовні вимоги задоволено частково. 
Постановою Волинського апеляційного суду від 15 серпня 2019 року 

рішення суду першої інстанції у частині відмови у задоволенні позовних 
вимог про стягнення частки внеску до статутного капіталу ТОВ «Кріогаз» 
скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким стягнуто як 

компенсацію 1/2 частки внеску до статутного капіталу цього товариства. 
Скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині відмови 

компенсувати 1/2 частки внеску відповідача до статутного капіталу 
ТОВ «Кріогаз» та ухвалюючи рішення про задоволення у цій частині 
позовних вимог, апеляційний суд виходив з того, що факт відчуження 

відповідачем корпоративних прав під час розгляду справи у суді не 
позбавляє права позивача претендувати на компенсацію частки 
внеску відповідача до статутного капіталу такого товариства. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати 
Касаційного цивільного суду у Постанові від 11 березня 2020 року 

зазначив наступне: «суди встановили, що відповідач володіє часткою у 
статному фонді ТОВ «Трансгазіндастрі-Захід» (код ЄДРПОУ 35145652) у 
розмірі 46 000 грн, а також часткою у ТОВ «Технобуд-Волинь» (код 
ЄДРПОУ 33845619) у розмірі 50 000 грн (т. 2, а. с. 144-147, 157-160). 

Задовольняючи позов у частині визнання права на частину 
корпоративних прав ТОВ «Трансгазіндастрі-Захід», ТОВ «Технобуд-
Волинь», суд першої інстанції, з чим погодився й апеляційний суд, 
виходив з того, що з відкритих та публічних даних Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, вбачається, що відповідач володіє часткою 
у статутному капіталі вказаних товариств, цей факт відповідачем 
не заперечувався. Хоча в реєстрі не вказана точна дата набуття 
відповідачем корпоративних прав у цих підприємствах, однак вони 
зареєстровані 07 листопада 2008 року та 08 листопада 2006 року 
відповідно. Доказів того, що частки у вказаних товариствах набуті 
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на підставі договору дарування, успадковані чи придбані за особисті 
кошти, відповідач суду не надав. 

З таким висновком погоджується і Верховний Суд, оскільки, 
встановивши, що частка у статутному капіталі ТОВ 
«Трансгазіндастрі-Захід», ТОВ «Технобуд-Волинь» сформовані за 
рахунок коштів сторін, які проживали однією сім`єю, суди 
обґрунтовано визнали за позивачем право на компенсацію ½ частки 
внесків до статутного капіталу вказаних товариств. 

Щодо компенсації ½ частки внесків до статутного капіталу 
відповідача у ТОВ «Кріогаз», то апеляційний суд обґрунтовано не 
погодився з висновком суду першої інстанції у цій частині про те, що 
оскільки на час ухвалення рішення суду корпоративні права у ТОВ 
«Кріогаз» вибули з володіння відповідача, то вони не можуть бути 
включені до складу спільної сумісної власності подружжя для його 
поділу, скасував у цій частині вимог рішення суду та ухвалив нове 
рішення про задоволення таких вимог, оскільки відчуження 
корпоративних прав під час розгляду справи судом не позбавляє права 
позивача претендувати на компенсацію ½ частки внеску відповідача 
до статутного капіталу вказаного товариства. Апеляційний суд 
встановив, що відповідач володів внеском у статутному капіталі 
цього товариства у розмірі 2 500 000,00 грн. 

Верховний Суд дійшов висновку, що судові рішення в частині 
вирішення спору щодо компенсації ½ частки внесків до статутного 
капіталу вказаних товариств ухвалено з додержанням норм 
матеріального права, у зв’язку з чим відхиляє доводи касаційної 
скарги про зворотне» [8]. 

У справі № 127/8761/15-ц про встановлення факту проживання 
однією сім’ю жінки з чоловіком без реєстрації шлюбу та поділ 

спільного майна подружжя позивач просила суд встановити факт 
проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу та поділити спільне 
майно, в тому числі стягнути з відповідача на її користь ½ частину 

отриманого доходу від діяльності ПП «Технологія О». Верховний Суд у 
складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного 
суду у Постанові від 23 січня 2019 року з цього приводу зазначив 

наступне: «судом першої інстанції правильно застосовано до спірних 
правовідносин правовий висновок Верховного Суду України, 
висловлений у постанові від 02 жовтня 2013 року у справі № 6-
79цс13, відповідно до якого в разі передання подружжям свого 
спільного сумісного майна до статутного фонду приватного 
підприємства, заснованого одним із них, майно переходить у 
приватну власність цього підприємства, а в іншого з подружжя право 
власності на майно (тобто речове право) трансформується в право 
вимоги (зобов'язальне право), сутність якого полягає у праві вимоги 
виплати половини вартості внесеного майна в разі поділу майна 
подружжя (а не право власності на саме майно) або право вимоги 
половини отриманого доходу від діяльності підприємства, або 
половини майна, що залишилось після ліквідації підприємства. 
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Оскільки прибуток ПП «Технологія О», засновником якого є 
відповідач за 2013 рік склав 17 300 грн, а його частка – 13 840 грн 
(80 %), то позивач має право на 1/2 від вказаної суми» [9]. 

Аналіз чинного законодавства та судової практики свідчить, що 
для належного захисту прав «фактичного подружжя» є встановлення 

факту проживання однією сім’єю та правового режиму майна, що 
передане до статутного капіталу юридичної особи корпоративного 

типу одним із них. 
Режим права спільної сумісної власності подружжя, що внесене до 

статутного капіталу юридичної особи корпоративного типу, можна 

охарактеризувати як «до» та «після». Право спільної сумісної власності 
подружжя на майно поширюється до моменту передання його як вкладу 
до статутного капіталу юридичної особи корпоративного типу та 

здійснення її державної реєстрації. А також право спільної сумісної 
власності поширюється на майно при поділі, що отримане в результаті 

реалізації одним з подружжя корпоративного права [10, с. 109-110]. 
Корпоративні права не можуть належати як подружжю, які 

перебувають у шлюбі, так і жінці та чоловіку, які перебувають у 

«фактичних шлюбних відносинах» на праві спільної сумісної власності, 
оскільки є персоніфікованими та належать виключно особі, яка є 

учасником юридичної особи корпоративного типу. Однак, якщо буде 
встановлено факт проживання жінки та чоловіка однією сім’єю та 
доведено, що під час перебування у фактичних шлюбних відносинах 

жінкою та чоловіком було передано як вклад до статутного капіталу 
майно, то в такому випадку жінка або чоловік має право вимоги. 

Право вимоги як майнове право надає тому з «фактичного 

подружжя», який не є учасником юридичної особи корпоративного типу, 
але майно та/або кошти якого були передані як вклад до статутного 

капіталу, звернутися з вимогою до іншого з «подружжя», який є 
учасником юридичної особи корпоративного типу, щодо виплати певних 
сум, що належать йому згідно із законом та/або договором, зокрема: 

поділ доходів, отриманих жінкою/чоловіком – учасником юридичної особи 
корпоративного типу та майна (коштів), отриманого від відчуження 
корпоративних прав; компенсацію вартості частини майна, яка була 
передана жінкою/чоловіком до статутного капіталу юридичної особи 
корпоративного типу; поділ майна, отриманого жінкою/чоловіком ─ 
учасником юридичної особи корпоративного типу у разі виходу чи 
ліквідації юридичної особи корпоративного типу. 
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Taking into account the modern lifestyle trends, de facto relationships 

(common-law marriages) are becoming more popular. The growing number of 
the “de facto relationships” may be as well caused by the new provision 
contained in article 74 of the Family Code of Ukraine under which if a woman 
and a man live together on a genuine domestic basis without being legally 
married an neither of the couple is legally married the property acquired by 
them while living as a couple is regarded as marital property unless otherwise 
specified by a written agreement between them. Considering the 
aforementioned, the issues regarding property relations established between the 
common-law spouses require further research. 
It is common for common-law spouses to invest the property and funds acquired 
while being in a “de facto relationship” in the authorized share capital of a 
corporation; therefore, one of the common-law spouses becomes a member of such 
legal entity and acquires corporate rights. Whereas in a registered marriage it is 
presumed that all property acquired in marriage are regarded as marital property, 
thus it is required that the court establish that common-law spouses had been 
living together on a genuine domestic basis in order to set up the property regime. 
The article discusses that corporate rights cannot be deemed marital property 
neither in the case with legally married spouses nor common-law spouses, since 
corporate rights are personalized and only a member of the corporation is entitled 
to exercise these rights. Nonetheless, if the court finds that the woman and the 
man had been living together on a genuine domestic basis without being legally 
married and the property acquired in the course of the de facto relationship was 
invested in the authorized capital of a corporation then the other common-law 
spouse acquires claim rights for a compensation of a certain amount. 
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кандидат філософських наук, кандидат 

юридичних наук, доцент, старший науковий 
співробітник відділу методології 

приватноправових досліджень Науково-
дослідний інститут приватного права і 

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

Теорія правового інтерпретивізму є одним із сучасних інноваційних 
досліджень у галузі права. Юридичний інтерпретивізм пропонує 
філософське пояснення того, як практика тлумачення змінює 
певні юридичні значення та зміст правових норм. Його головне 
твердження полягає в тому, що спосіб впливу практики 
тлумачення на право визначається певними принципами, які 
пояснюють чому практика повинна відігравати таку роль. Теорію 
юридичного інтерпретивізму заснували Еміліо Бетті та Гельмут 
Коїнг. Однак інтерпретивізм переважно асоціюється з Рональдом 
Дворкіним, який сформулював свою позицію в ряді публікацій, які 
які викликали бурхливі дебати в наукових колах. Адже теорія 
інтерпретивізму трактує інтерпретацію як загальноприйняту 
моральну гіпотезу про нормативну актуальність суддівської 
практики. Як основна гіпотеза вона не захищена від сумнівів і тому 
підлягатиме критичному дослідженню. 

Ключові 
слова: 

тлумачення права, юридичний інтерпретивізм, 
філософія права, європейська правова герменевтика, 

теорія цивільного права. 
 

ВСТУП 

Актуальність теми обумовлена тим, що в сучасному правовому 
дискурсі західних країн загострюється ідейне змагання двох 

постмодерністських науково-правових учень. Одне з них отримало 
назву європейської правової герменевтики або юридичного 
інтерпретивізму (legal interpretivism), розробниками якого були 

Еміліо Бетті (Emilio Betti), Гельмут Коінг (Helmut Coing), Рональд 
Дворкін (Ronald Dworkin), продовжує працювати у цій сфері Ентоні 

Ґіденс (Anthony Giddens, Baron Giddens). Європейській правовій 
герменевтиці протистоїть інший, американський за походженням, 

конкуруючий напрям постмодерністських досліджень – економічного 
аналізу права (law and economics або economic analysis of law), засади 
якого заклали праці британського економіста Лайонела Чарлза 

Роббінса (Lionel Charles Robbins), Гері Стенлі Беккера (Gary Becker), 
Рональда Гарі Коуза (Ronald Harry Coase), Дугласа Сесіла Норта 

(Douglass Cecil North), Олівера Вільямсона (Oliver E. Williamson) та 
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Елінор Остром (Elinor Ostrom). Якщо другий підхід оцінюється як 
«економічна експансія» у сферу правознавства, то перший – юридичний 
інтерпретивізм – кваліфікується як екстремально «просуддівський». 

Вітчизняній юриспруденції для усвідомлення свого місця в цій 
дискусії необхідно розібратися з тим, на яких ідейних позиціях 

знаходиться кожен з цих підходів. У цій статті пропонується з’ясувати 
сутність юридичного інтерпретивізму, з огляду на активізації 
євроінтеграційних процесів у зв’язку з укладенням та реалізацією 

Угоди про асоціацію ЄС – Україна.  
Окрім праць зазначених засновників інтерпретивізму 

аналізуються праці таких сучасних західних дослідників як Ахарон 

Барак (Aharon Barak, Герберт Ліонель (Herbert Lionel), Адольф Харт 
(Adolphus Hart), Григорі Лейх (Gregory Leyh), Єжи Стельмах (Jerzy 

Stelmach), Адріан Вермеул (Adrian Vermeule). Узагальненню також 
піддаються роботи вітчизняних правників у галузі правової 
герменевтики, серед яких виокремлюються публікації таких 

дослідників, як: А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Д. О. Бочаров, 
Ю. Л. Власов, А.В. Гіжа, Т. В. Дружиніна-Сендецька, Т. І. Дудаш, С. 

М. Квіт, А. А. Козловський, О. О. Мережко, П. М. Рабінович, 
С. П. Рабінович, Н. І Сатохіна, Л. І. Чулінда. 

 

ЗАГАЛЬНІ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНТЕРПРЕТИВІЗМУ 
Логічно, що європейська правова герменевтика базується на 

засадах філософської герменевтики. Одним з перших помітив 

призначення герменевтики як інтегруючого, світоглядного базису для 
процесу тлумачення права філософ Вільгельм Дільтей (Wilhelm 

Dilthey; 1833–1911). Зокрема він вважав, що «головне завдання ... 
полягає в наступному: герменевтика зобов’язана теоретично 
обґрунтовувати загальність інтерпретації, на чому ґрунтується вся 

потреба історії, перед обличчям постійних набігів романтичного 
свавілля і скептичної суб’єктивності на сферу історії» [1, 253–254].  

Однак співвідношення між загальної філософською та правовою 

герменевтиками незвичайне: якщо в інших галузях знання певна 
наука і практика виростають з відповідної філософії, то правова 

інтерпретація, навпаки, спричинила появу герменевтичної філософії. 
Німецький філософ Ганс-Ґеорг Ґадамер (Hans-Georg Gadamer) (1900–
2002) так обґрунтовує цей цікавий факт: «Ми знаходимо тут шукану 

модель відносин між минулим і нинішнім. Суддя, який пристосовує 
закон, що надійшов до нього з минулого, до потреб сьогодення, 

намагається, безумовно, розв’язати деяке практичне завдання. 
Однак це зовсім не означає, що він його свавільно перетлумачує. І в 
даному випадку зрозуміти та розтлумачити – означає пізнати та 

визнати діючий смисл закону. Суддя намагається тут відповідати 
«правовій думці» закону, опосередковуючи його сучасністю. 
Зрозуміло, йдеться при цьому про юридичне опосередковування» [2, 

387]. Саме тому, на переконання Г.-Ґ. Ґадамера, будь-який 
інтерпретатор має слідувати досвіду судді, який, на його думку, 
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розшукує не задум законодавця, а його новий, конкретизований до 
ситуації смисл, що формується як «продуктивне розширення закону» 
(Rechtsergänzung) [2, 389].  

У сучасну епоху спостерігається зворотний зв’язок між 
філософією постмодернізму та правовою герменевтикою. На думку 

І. Л. Чеснова, постмодерністська філософія привносить до теорії 
права такі нові ознаки, до яких належать «деконструкція як критика 
метафізичного розуму, релятивізм як принцип світосприйняття як у 

науковому пізнанні, так і в практичній сфері, а також нове 
віртуальне конструктивістське уявлення про соціальну реальність» [3, 

9] . Щоправда, саме дві перші характеристики (деконструкція 
авторитетів та критеріальний релятивізм мислення) успадковані від 
модернізму і лише остання (креативний конструктивізм) є, власне, 

постмодерністською [4, 431].  
 

ЗАСНОВКИ ВЧЕННЯ ПРАВОВОГО ІНТЕРПРЕТИВІЗМУ 

Засновником європейської правової герменевтики заслужено 
вважається німецький теоретик права, романіст та цивіліст Гельмут 

Коінг (Helmut Coing; 1912–2000), праці якого заклали ідейні основи 
сучасного інтерпретивізму [5; 6; 7].  

Оцінюючи оригінальний внесок Г. Коінга, важливо підкреслити, 

що він не лише повернув у лоно філософської теорії інтерпретації 
традиційну для німецької класичної філософії настанову на 

з’ясування найістотнішого зв’язку моральності і права, а й довів, що 
таку морально-правову єдність можливо з’ясувати лише як 
культурний феномен, користуючись відповідним методом, який може 

бути визначений як соціокультурний. Окрім традиційних 
характеристик права, німецький вчений виділяє те, що воно має бути 
заснованим на людських рішеннях, у чому беруть участь не лише 

раціональні міркування, а й природні інстинкти [8, 501]. 
Г. Коінг актуалізував психологічний аспект інтерпретації, тому 

сутність його філософсько-правової системи складає ідея ціннісно-
орієнтованої юриспруденції (wertorientierten Jurisprudenz).  

Другим співзасновником вчення інтерпретивізму є італійський 
академічний юрист та філософ права Еміліо Бетті (італ. Emilio Betti; 
1890–1968), на формування вчення якого істотно вплинули такі 

філософи як Ф. В. фон Гумбольдт, Ф. Шлейєрмахер та В. Дільтей, а 
також Г.-Ґ. Ґадамер, якого італійський вчений постійно критикував.  

Свою базову працю «Загальна теорія інтерпретації» (Teoria 
generale della interpretazione), Еміліо Бетті написав у 1955 році [9] і 
водночас заснував у Римі та Камерино Інститут теорії інтерпретації. 

Суть його вчення складає ідея «зустрічі» в процесі тлумачення двох 
рівноправних індивідуальностей, автора тексту та його інтерпретатора. 

Ядром тлумачення Е. Бетті визначає «значеннєво-змістовну» або 
«репрезентативну» форму (італ. forma rappresentativa) мислення, яке 
поєднує два полюси ментальної взаємодії – суб’єктивність автора і 

суб’єктивність інтерпретатора.  



- 59 - 
IUS PRIVATUM | 1–2 | 2020 

European Private Law and International Arbitration / Європейське приватне право 

та міжнародний арбітраж 

Гайдулін О. О. Правова концепція інтерпретивізму: перспективи розвитку 
європейської правової герменевтики 

Для конкретизації такої взаємодії Бетті сформулював чотири 
критерії або фундаментальні канони (canoni fondamentali).  

1. l’autonomia ermeneutica dell’oggetto, або «канон автономії 

об’єкта інтерпретації». Він установлює необхідність визнання 
онтологічної незалежності об’єкта від інтерпретатора. Тому 

інтерпретатор повинен «виключити можливі впливи власних 
забобонів, думок, ідеологічних уподобань, які можуть перекрутити 
коректність інтерпретації» [10, 87] . Мається на увазі, що абсолютної 

заборони суб’єктивних смислів не існує, але заявляється про 
неприпустимість свавільних суб’єктивних підходів до з’ясування 

об’єкта, що не відповідають його сутності та призначенню.  
2. la totalità – «тотальність» або «канон герменевтичної цілісності». 

Такий критерій вказує на необхідність урахування взаємної 
зв’язаності загального смислу об’єкта і його складових. Саме тому в 
процесі тлумачення необхідно передбачати «взаємне висвітлення 

частин і цілого» (la reciproca illuminazione delle parti e della totalità).  
3. l’attualità dell’intendere – «канон актуальності розуміння», який 

вказує на істотну роль у процесі тлумачення суб’єктивної значущості 
об’єкта для інтерпретатора. Цей критерій також застерігає проти 
того, щоб виявлення індивідуального герменевтичного інтересу 

(interesse ermeneutico) призводило до перекрученої та анахронічної 
перспективи (prospettiva distorta e anacronistica). Цей канон вимагає 

від інтерпретатора обов’язкового перенесення у сферу власних інтересів 
авторського задуму, для чого необхідно «пройти в зворотному русі шлях 
творчості, повторно конструювати його зсередини ... у власну життєву 

актуальність» [11, 40]. 
4. l’adeguazione dell’intendere – «адаптація розуміння» або «канон 

герменевтичного консонансу», який орієнтує інтерпретатора не на 
букву тексту, а на його дух. Для цього необхідне досягти «широти 
горизонту інтерпретатора, яка породжує родинний, конгеніальний з 

об’єктом інтерпретації стан духу» [9, 318]. Отже, цей канон 
передбачає емпатичну процедуру транспозиції (перенесення), 

націлену на досягнення конгеніальності суб’єктивних смислів. 
 

СУЧАСНА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ІНТЕРПРЕТИВІЗМУ 

На зламі тисячоліть вчення інтерпретивізму завершило своє 
становлення і головним його творцем у цей період є відомий 

американський юрист і вчений Рональд Дворкін (Ronald Dworkin; 1931–
2013), який написав значну кількість праць у цій галузі, які вже стали 
класичними [12; 13] і нині самі обираються у якості окремого предмета 

дослідження [14; 15; 16]. Головними працями Р. Дворкіна вважаються 
«Серйозний погляд на права» (1978) [17] та «Імперія права» (1986) [18]. 

Сам автор так розтлумачив «імперію права»: «Суди є столицями 

імперії права, і судді – її князі, але не її провидці й пророки. Ролі 
останніх належать філософам, якщо вони забажають розробити … 

більш чисту форму права в межах і поза межами того права, яке ми 
маємо» [18, 407]. Проте «імперія права визначена позицією (attitude), а 
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не територією, або владою, або процесом. Це інтерпретуюча, 
саморефлексивна позиція, адресована політиці в сенсі послання (in the 
broadcast sense)» [18, 413]. Отже Р. Дворкін визначає право як 

«інтерпретуюче поняття» (interpretive concept) [18, 87], сутність якого він 
розкриває за допомогою морально-правового поняття право як 
порядність (law as integrity), яке він інтерпретує наступним чином: 
«Судовий принцип порядності навчає суддів ідентичному з іншими 

розумінню юридичних прав і обов’язків, наскільки це можливо за 
умови, що всі ці розуміння створені єдиним автором – спільнотою, що 

уособлює вияви послідовної концепції справедливості та чесності» 
(a coherent conception of justice and fairness) [18, 225].  

Американський засновник інтерпретивізму був переконаний в 

тому, що свобода суддівського розсуду в процесі інтерпретації жодним 
чином не веде до непередбачуваності судових рішень, тому що судді-

інтерпретатори як адепти певної морально-правової традиції однаково 
розуміють принцип справедливості. Виходячи з цього Р. Дворкін 
сформулював найважливішу дефініцію своєї теорії: «Якщо спільнота 

взагалі використовує інтерпретуючі поняття, то поняття самої 
інтерпретації буде одним із них: теорія інтерпретації – інтерпретація 
практики більш високого порядку через використання інтерпретуючих 

понять (a theory of interpretation is an interpretation of the higher-order 
practice of using interpretive concepts)» [18, 49].  

Отже, сутність цього підходу полягає в тому, що сучасний 
правовий інтерпретивізм налаштований на дослідження конкретних 

юридичних ситуацій, але вчення не визнає суттєвими будь-які 
«неюридичні» елементи таких ситуацій. Саме тому інтерпретивізм 
визнає провідну роль суддівської та арбітражної дискреції в процесі 

правореалізації.  
Вихід на ситуативні аспекти тлумачення та реалізації Вищої 

Справедливості (Maxima Iustitia) дозволяє дійти висновку про особливий 
інтегруючий вплив інтерпретивізму на поєднання методології 
юридичного позитивізму та природного права. Таким чином, сучасний 

інтерпретивізм репрезентується як «третій варіант» розв’язання 
основного питання філософії права (a third way between natural law and 
legal positivism).  

Філософсько-правове вчення інтерпретивізму здійснило значний 

вплив на розвиток юридичної герменевтики. Про це досить 
переконливо свідчить факт створення в 1992 р. Асоціації заради 
об’єктивної герменевтики (англ. Association for Objective Hermeneutics; 

нім. Arbeitsgemeinschaft objektive Hermeneutik, AGOH), яка заснована у 
Франкфурті-на-Майні. Про це також говорить заснування нового 

напряму наукових досліджень, який отримав назву об’єктивної 
герменевтики (англ. objective hermeneutics; нім. objektive Hermeneutik). 

Прибічники цього напрямку бачать своє головне завдання в підвищенні 
методологічного рівня інтерпретації соціологічних даних за допомогою 

методів філософської герменевтики [19].  
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ВИСНОВКИ 
1. Підсумки аналізу філософсько-правових засад процесу 

інтерпретації свідчать про те, що системно-методологічну основу 

юридичного інтерпретивізму утворюють філософська герменевтика, 
філософія постмодернізму, вчення Г. Коінга, Е. Бетті, Р. Дворкіна.  

2. Огляд періодичних видань підтверджує, що герменевтична 
проблематика правового інтерпретивізму займає провідне місце у 
предметній сфері сучасної західної юриспруденції. Ця проблематика 

поступово стає поширеною і в вітчизняному правовому дискурсі, що 
свідчить про перспективність наукових пошуків у цьому напрямку. 

3. Важливо враховувати, що вітчизняна традиція теорії держави і 

права переважно ґрунтується на зовсім інших філософських засадах, а 
стосовно правового інтерпретивізму Р. Дворкіна взагалі займає 

переважно критичну позицію. Тому розробка теоретико-методологічних 
засад інтерпретації права має здійснюватися в межах іншої теорії, яка 
має бути послідовно цивілістичною. 
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The Legal Interpretivism theory is one of modern innovation research in the field 
of legal studies. This theory created a great controversy in juristic public in the 
late 1980s. Legal Interpretivism offers a philosophical explanation of how the 
practice of interpretation changes certain legal meanings and the content of 
legal norms. His main assertion is that the way interpretation practice 
influences the law is determined by certain principles that explain why practice 
should play such a role. The theory of Legal Interpretivism was founded by 
Emilio Betti and Helmut Coing. However, interpretivism is famously associated 
with Ronald Dworkin, who developed the position in a number of publications 
which have stimulated a great deal of debate. A sophisticated variant of this 
view built around the notion of “integrity” which, according to Dworkin's works, 
is a distinct legal virtue that forms the foundation of law. After all, the theory of 
Interpretivism interprets interpretation as a generally accepted moral 
hypothesis about the normative relevance of judicial practice. As a basic 
hypothesis, it is not protected from doubt, but is subject to critical examination. 
But the fact rejection of main interpretivism ideas by the theory of law and state 
must also be considered. And that's why interpretivism should be developed 
under the civil law theory. 
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ЕЛЕМЕНТИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ ВІДНОСИНИ У 

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВАХ ТА 
УСТАНОВАХ, ДО ACQUIS ЄС 

Кочин Володимир Володимирович, 
кандидат юридичних наук, науковий 

консультант судді Конституційного Суду 
України; завідувач відділу методології 

приватноправових досліджень Науково-
дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 
(м. Київ) 

У статті звертається увага на необхідність вироблення наукової 
методології, здатної слугувати теоретичним підґрунтям для 
проведення комплексної адаптації притаманного правовій системі 
України юридичного інструментарію, покликаного гарантувати 
вільну реалізацію та ефективний захист приватних прав, до норм 
законодавства ЄС та ключових підходів, утілених у модельних актах 
європейського приватного права. Неможливо оминути головні риси 
цивільного (приватного) права, зокрема, охоплює усі відносини за 
участю приватної, юридично рівної особи, яка є основиною його 
категорією, зважаючи на спрямування інститутів приватного права, 
ядром яких є Цивільний кодекс України, що за своєю суттю є 
приватним, однак разом з тим при регулюванні застосовуються у 
тому числі публічно-правові засоби, залишаючи перевагу за договірним 
регулюванням відносин. З урахуванням певної науково-практичної 
невизначеності перспективних відносин та вибору «аналогії» слід в 
першу чергу належним чином описати та впорядкувати ці суспільні 
відносини у площині форма-зміст. По-друге, віднесення їх до 
відповідного інституту цивільного законодавства має здійснюватися з 
огляду на упорядкування відносин вже існуючих відносин. Насамкінець, 
слід виважено підійти до відповідальності за порушення прав та 
інтересів учасників відносин, а також публічних інтересів. 

Ключові 

слова: 

непідприємницьке товариство, установа, адаптація 

законодавства, acquis ЄС, відносини у 
непідприємницьких товариствах та установах, 
корпоративне управління. 

 

ВСТУП 

(принципи європейського приватного права та приватного 

права України) 

Понад два десятиліття триває активний процес формування 

європейського приватного права, визначними віхами якого можна 

вважати, зокрема, розробку Принципів європейського договірного 

права (PECL) і Принципів, дефініцій та модельних правил 
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європейського приватного права (Проект спільної системи підходів – 

DCFR). Утім вітчизняній науці приватного права ще належить 

визначити найбільш дієві форми впливу зазначених документів на 

перспективи вдосконалення правового регулювання приватних 

відносин в Україні [12]. 

Примітно, що навіть відображена у DCFR система принципів 

(серед яких до основоположних зараховано свободу, безпеку, 

справедливість і ефективність) істотно відрізняється від системи 

принципів (засад цивільного законодавства), закріплених у ЦК 

України. Тому до актуальних завдань вітчизняної цивілістики слід 

віднести визначення особливостей кореляції двох згаданих систем, а 

також співвідношення кожної із них з принципом верховенства 

права. Безперечно, зазначені принципи мають впливати і на 

визначення правового статусу різних категорій суб’єктів приватного 

права (включно із закріпленням певних організаційно-правових 

форм юридичних осіб), і на зміст різного роду особистих немайнових 

і майнових правовідносин, і на правовий режим окремих об’єктів 

суб’єктивних приватних прав. 

Може виникнути невпевненість щодо необхідності законодавчої 

регламентації принципів цивільного права, адже розуміння цивільних 

відносин, їх значення та місце у правовій системі не викликає на 

сьогодні жодного сумніву. Більш того, цивільні кодекси європейських 

держав (наприклад, ФРН, Франція, Нідерланди) не містять подібної до 

ст. 3 ЦК України норми щодо переліку загальних засад.  

Вважаємо, що доречність вітчизняного підходу спричинена не 

лише особливостями законодавчої техніки, приклади якої містяться у 

ст. 6 ГК України, ст. 5 ЗК України, ст. 4 ПК України тощо, а 

свідченням принципового переходу від радянського цивільного права 

до українського, що є цілком виправданим. Так, основу радянського 

цивільного права складав принцип соціалізму, крім того, виділялися 

принципи реальності та гарантованості цивільних прав; плановості; 

особистої ініціативи; соціалістичної законності, які наводилися поруч 

із «капіталістичними» як протилежність необмеженій приватній 

власності, свободі договору, формальній рівності [10, с. 38–43]. 

Сутність цивільного права на сьогодні вже не є предметом 

гострої дискусії, хіба що за винятком окремих його складових або ж 

співвідношенням із приватним правом як певної надгалузі. 

К. Д. Кавєлін більше 150 років тому замислювався щодо буквального 

розуміння поняття цивільного права як сукупності усіх юридичних 

відносин за участю громадянина, яке змінилося з римського періоду 

до виділення у так звану «приватну» частину, яка у майбутньому має 

бути позбавлена політичної складової [11, с. 107–108, 152]. В сучасних 

умовах концепція приватного права покликана забезпечити 

нормальне функціонування і розвитком системи відносин, яка є 
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самостійною, незалежною від держави в умовах визнання 

наднормативного характеру цивільних прав як прав, які постають із 

самого життя [13, с. 64]. 

Законодавче закріплення принципів цивільного права 

(законодавства) має також обґрунтовуватися у зв’язку із 

конституційним регламентуванням фундаментальних прав та свобод 

людини, зважаючи на ч. 1 ст. 4 ЦК України. Так, окрім загальних 

засад Основного Закону, що стосуються цивільних відносин (зокрема, 

ст. 3, 8, 13, 15, 19), передбачено ряд норм, які формують або 

розкривають переважну більшість засад приватного права, 

передбачених ст. 3 ЦК України), а саме: рівність (статті 21, 24, 26), 

справедливість (ст. 23), свобода та недоторканість людини (статті 29, 

30), захист (статті 40, 55, 56, 59), недоторканість власності, у тому 

числі інтелектуальної (статті 41, 54), свобода підприємницької 

діяльності (ст. 42). Крім того Конституцією України закріплені такі 

приватноправові принципи як свобода об’єднання (статті 36, 37, 39), 

право на житло (ст. 47), а також засади шлюбно-сімейних відносин 

(ст. 51). Таким чином, лише принцип свободи договору (п. 3 ч. 1 ст. 3 

ЦК України) не міститься в Основному Законі України, однак досить 

широко розкривається у статтях 6, 627 ЦК України, адже є наріжним 

каменем усього сучасного цивільного устрою [8, с. 27]. 

Зважаючи на це, першим кроком до гармонізації законодавства 

України до acquis ЄС є розуміння співвідношення принципів у 

правовому регулюванні. Відповідно до проблематики дослідження 

йдеться про розвиток свободи об’єднання (щодо непідприємницьких 

товариств), інституту власності (щодо приватних установ), 

корпоративного управління та реалізації інтересів засновників. 

 

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ 

УНІФІКАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПРАВА 

DCFR є вираженням тенденцій уніфікації європейського 

приватного права, зокрема, формування його принципів, а саме: 

свобода (freedom), безпека (security), справедливість (justice) та 

ефективність (efficiency) – пронизують увесь зміст проекту, маючи на меті 

забезпечити добробут, передбачені законодавством цілі та повноцінний 

потенціал осіб. При цьому звертається увага, що окремі аспекти цих 

принципів можуть конкурувати між собою, адже вони ніколи не можуть 

застосовуватися у чистому та жорсткому вигляді [19, с. 60–61]. Крім того, 

Група з підготовки Європейського цивільного кодексу (Study Group on a 

European Civil Code) щодо кожного з названих принципів здійснила 

детальний аналіз, який можна у підсумку викласти наступним чином: 

- свобода розглядається через: свободу договору, обмежень 

стосовно третіх осіб, заподіяння шкоди контрактом третім особам та 

суспільству, втручання у договірні відносини у разі вад (дефектів) 
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відносин, обмеження свободи вибору договірної сторони, обмеження 

свободи утримувати інформацію на переддоговірній стадії, інформації 

щодо умов договору, виправлення нерівності торгів, мінімальне 

втручання; щодо недоговірних зобов’язань, зокрема, щодо акценту на 

зобов’язаннях, а не на свободі, а свобода має дотримуватися настільки, 

наскільки відповідає цілям політики; а також щодо відносин власності, 

як-от, обмежена мета автономії сторони, визнання та посилення 

свободи в деяких аспектах [19, с. 61–71]; 

- безпека у загальних рисах забезпечує нормальні умови для 

життя та здійснення діяльності, що включає договірну (контрактну) 

безпеку, недоговірну безпеку, а також щодо власності [19, с. 71–84]; 

- принцип справедливості може конфліктувати з іншими 

принципами, оскільки його часто важко окреслити належним чином, 

однак в цілому зводиться до наступної формули: особа має обов’язок 

діяти відповідно до добросовісної та добросовісної діяльності у 

виконанні зобов’язання, здійсненні права на виконання, в здійсненні 

або захисті засобів невиконання, або в здійсненні права на 

розірвання зобов’язання чи договірних відносин [19, с. 84–86]; 

- ефективність розглядається з позиції договірних сторін, а також 

щодо широкого розуміння з метою публічних потреб, тому цей принцип 

розкривається через досить мінімальну формалізованість [19, с. 94]. 

Напрацювання цих принципів здійснене впродовж досить 

тривалого часу роботи європейських вчених. Питання необхідності 

гармонізації у сфері приватного права піднялося ще у 1964 році і 

ранні напрацювання побачили світ на початку 1990-х. Така 

академічна співпраця у «Комісії Ландо» та згаданої раніше Групи 

навіть без офіційних статусів чи форм політичного визнання 

згуртувало науковців у єдиному маніфесті європеїзації правових 

досліджень [7, с. 543, 546]. Загалом же створення «Європейського 

цивільного кодексу» на переконання вчених необхідне в порядку 

створення так званої європейської політичної спільноти [6, с. 54], 

тобто як результат відмінний від націоналізації кодексів, що 

ґрунтуватиметься на універсальному природному праві, спільних 

принципах, правилах та кейсах римського права [5, с. 16]. 

Підводячи загальний підсумок вважаємо за доцільне звернути 

увагу, що принципи права характеризуються у юридичній літературі 

як найбільш загальні вимоги, що ставляться до суспільних відносин 

та їх учасників, а також як вихідні керівні засади, відправні 

уставлення, що виражають сутність права і випливають з ідей 

справедливості та свободи, визначають загальну спрямованість і 

найістотніші риси чинної правової системи [17, с. 197]. 
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ПРОЦЕС ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ 

Природа інтеграції розглядається в європейському правопорядку у 

трьох аспектах: 1) (ліберальний) інтерговернанталізм (міждержавність) 

щодо передання окремих повноважень міжнародним інституціям 

(наприклад, Європейському суду справедливості); 2) неофункціоналізм, 

який полягає у інтеграції у функціонально спеціальній та технічній 

сферах, що поступово поширюється на решту сфер; 3) федералізм або 

наднаціональна федерація, як результат – існування системи правового 

порядку ЄС [1, с. 3–10]. 

На найближчі роки Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [23] (далі – 

Угода про асоціацію), перетворюється чи не на головний інструмент 

реформування правової системи України, оскільки саме цей правовий 

акт визначає основні параметри адаптації вітчизняного законодавства 

до законодавства Європейського Союзу. При цьому слід виходити з 

того, що значна частина acquis communautaire складається з актів 

законодавства ЄС, регулятивний вплив яких напряму поширюється й 

на сферу приватних відносин. Зазначене зумовлює необхідність 

розробки методологічного інструментарію, спроможного забезпечити 

адаптацію відповідного комплексу правових норм у спосіб, адекватний 

їх призначенню й вимогам верховенства права. 

Основою європейської інтеграції є 1) ст. 2 Договору про 

функціонування Європейського Союзу щодо розвитку економічної 

діяльності; ст. 3 Договору про функціонування Європейського Союзу 

щодо свобод ЄС; 3) правила внутрішнього ринку (зокрема, це близько 

1400 Директив з 2400). Загалом же acquis ЄС можна розглядати за 

загальною структурою приватного права [1, с. 57–59]. 

Таким чином, весь механізм правового регулювання приватних 

відносин має відповідати засадам правової визначеності й 

гарантувати захист прав людини, зокрема, права на ефективний 

засіб юридичного захисту та права на справедливий суд. Оскільки ж 

інтегральною моделлю згаданого механізму є правовідносини, то 

науці приватного права належить виробити узгоджені з окресленими 

вище принципами підходи до визначення правового статусу суб’єктів 

приватного права, їх прав і обов’язків у особистих немайнових і 

майнових відносинах приватноправового характеру, правових 

режимів різних об’єктів цивільних прав тощо. 

Разом з тим звернемо увагу на те, що в Україні законодавство 

зазнає змін у відповідності до «зближення», «адаптації», «наближення», 

«апроксимації», «гармонізації» до права (законодавства) ЄС. 

Звертаємо увагу, що стереотипна модель «тотальної гармонізації» 

розуміється як переміщення різних національних законів у єдине 

правило (норму) ЄС [1, с. 12]. 
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Такий підхід до системних перетворень є не лише 

методологічною проблемою, а й практичним втіленням форми та 

способу законодавчого впорядкування суспільних відносин [21, с. 22–

27]. Крім того, на сьогодні стає очевидним необхідність не лише 

технічного «підлаштування» під законодавство ЄС, а саме адаптація 

у відповідності до acquis communautaire ЄС. Так, слід погодитися з 

позиціями Є. О. Харитонова та О. І. Харитонової про необхідність 

відповідної «правової акультурації» та належної «правової (юридичної) 

трансплантації» (без природничо-технічного забарвлення) [16, с. 15]. 

Трансформація права з об’єктивної та суб’єктивної сторін у 

юридичній літературі описується за допомогою теорії самоорганізації 

складних дисипативних систем. Так, І. В. Музика вказує на 

одночасність цього процесу у таких напрямках: «1) адаптація до 

нестабільного існування соціальних систем та випадкових факторів 

за допомогою створення багатоманітності нових форм, які якісно 

відрізняються від старих; 2) прогресивний розвиток старих форм, які 

ускладняються, виникаючи з більш примітивних форм; 3) регресивні 

зміни (примітивізація) розвинених форм» [14, с. 31]. 

Так, Загальнодержавна програма адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС (затверджена Законом України від 

18 березня 2004 р. № 1629-IV) має на меті адаптацію законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу для досягнення 

відповідності правової системи України acquis communautaire з 

урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які мають 

намір вступити до нього. Разом з тим acquis communautaire (acquis) 

цією самою Програмою розуміється як правова система 

Європейського Союзу, яка 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. Як результат, 

напрями адаптації дещо різняться: від загально-правових 

європейських принципів, до конкретних нормативно-правових актів. 

Принагідно доречно звернути увагу, що навіть в нинішніх умовах 

законодавство України вже наближалося до права ЄС (acquis ЄС), 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо наближення 

законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)» від 

24 лютого 2016 р. № 160, а лише постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2017 р. № 512 було визначено процедуру здійснення 

перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis 

communautaire, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, виконанням інших міжнародно-правових зобов’язань України 
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у сфері європейської інтеграції. Таким чином, достеменно важко 

встановити нормативіський підхід в окресленій проблематиці. 

Щодо цього слід звернутися до позиції І. А. Янчук, котра 

наголошує, що визначення юридичних понять, напрямів, 

законодавчих норм, правових теорій відбувається із залученням 

лексики загального вжитку, яка застосовується у складі 

словосполучення, що супроводжується різними підходами та 

актуалізації саме тієї семантики, якої потребує юридична галузь і яка 

втілюється в юридичній діяльності щодо опрацювання, створення і 

тлумачення документів, джерел і матеріалів інтеграційного 

спрямування [18, с. 42]. 

25 жовтня 2017 р. Кабінет Міністрів України затвердив План 

заходів з виконання Угоди про асоціацію Україна — ЄС [22]. Зокрема, 

Уряд вперше визначив євроінтеграцію невідʼємною частиною 

стратегічного планування та формування політики кожного 

міністерства. План заходів визначає понад 2000 конкретних завдань 

щодо виконання положень Угоди та додатків до неї та понад 5000 

заходів з їх реалізації. Водночас 37 тимчасових актів попередньої 

звітності та моніторингу втрачають чинність. 

Серед цього великого переліку слід виокремити ті акти права ЄС, 

які стосуються непідприємницьких юридичних осіб: Директива 

2014/49/ЄС (щодо гарантування вкладів); Директива 2003/41/ЄС 

(щодо діяльність установ трудового пенсійного забезпечення); статті 

107 – 109 Договору про функціонування Європейського Союзу 

(TFEU), Регламент Ради (ЄС) 2015/1589 (щодо допомоги суб’єктам 

господарювання); Директива 2009/22/ЄС (щодо механізмів судового 

захисту колективних інтересів споживачів); Директива 2001/18/ЄС; 

Регламент (ЄС) N 1946/2003 (щодо встановлення процедури 

консультацій з громадськістю). 

А. І. Дмитрієв та Ю. А. Дмитрієва розглядають процес реалізації 

(імплементації) норм міжнародного права через наявність таких 

необхідних елементів, як: 1) незалежність сфери суспільних відносин 

(міжнародна або внутрішньодержавна); 2) відповідність принципам 

міжнародного права, а також загальним принципам права; 3) 

обов’язковість узгодження національного законодавства і практики із 

зобов’язаннями по міжнародному праву [9, с. 17]. Проте для України 

як для пострадянської держави політична система характеризується 

надмірним політичним впливом на процеси, поширення практико-

прикладного (корпоративного) характеру нормопроектування, 

централізацією нормопроектної діяльності самим правотворчим 

органом, інтеграційністю нормопроектування, її координаційно-

програмним характером та концептуальністю [9, с. 22–23]. 

Зважаючи на досліджувану проблематику, констатуємо, що у 

розділі V Угоди про асоціацію відзначається «важливість комплексного 
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застосування ефективних правил та методики у сферах законодавства 

щодо заснування та діяльності компаній, корпоративного управління, а 

також щодо бухгалтерського обліку та аудиту, з метою створення 

повноцінно функціонуючої ринкової економіки та задля стимулювання 

торгівлі». Тож слід виходити з того, що від рівня захищеності 

корпоративних прав напряму залежать перспективи національної 

економіки, тоді як адаптація вітчизняного законодавства про 

господарські товариства до відповідних норм законодавства ЄС в 

означених сферах сприятиме створенню в Україні дійсно привабливого 

інвестиційного клімату. В аналогічному ракурсі варто розглядати і 

виконання норм Угоди про асоціацію, що стосуються заснування 

підприємницької діяльності, електронної торгівлі, здійснення 

державних закупівель, досягнення належного та ефективного рівня 

охорони та захисту прав інтелектуальної власності тощо. 

Разом з тим, перспективними напрямами розвитку приватного 

права та законодавства в частині ролі саморегулівних організацій (ст. 

131 Угоди про асоціацію), а також інститутів громадянського 

суспільства (ст. 299 Угоди про асоціацію), що доки не відображено у 

плані імплементації. 

Загалом зазначене зумовлює необхідність вироблення наукової 

методології, здатної слугувати теоретичним підґрунтям для проведення 

комплексної адаптації притаманного правовій системі України 

юридичного інструментарію, покликаного гарантувати вільну реалізацію 

та ефективний захист приватних прав, до норм законодавства ЄС та 

ключових підходів, утілених у модельних актах європейського приватного 

права. Така методологія має ґрунтуватися передовсім на нормах Угоди 

про асоціацію, порівняльно-правових дослідженнях у сфері правового 

регулювання приватних відносин, подальшому вивченні практики 

Європейського суду з прав людини та інших міжнародних юрисдикційних 

органів, модельних актів європейського приватного права (DCFR, PECL, 

PETL тощо) і норм так званого м’якого права. 

Зазначене ставить перед правовою наукою завдання щодо 

теоретичного забезпечення юридичної складової євроінтеграційних 

процесів з метою сприяння впровадженню ефективних механізмів 

охорони і захисту суб’єктивних приватних прав та інтересів. 

Виконання такого фундаментального наукового дослідження може 

здійснюватися відповідно до таких етапів: 

1. Виявлення системи принципів приватного права та 

встановлення форм їх належної реалізації у різних видах 

приватноправових відносин. 

2. Визначення приватноправових складових законодавства ЄС, 

до якого має бути адаптоване законодавство України, й 

методологічних засад адаптації відповідних норм вітчизняного права. 
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3. Висвітлення основних тенденцій формування європейського 

приватного права й визначення напрямів його впливу на перспективи 

вдосконалення правового регулювання приватних відносин в Україні. 

4. Теоретичне моделювання ефективних механізмів реалізації й 

захисту приватних прав та інтересів, що гарантуються додержанням 

принципу верховенства права і Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

Підбиваючи попередні підсумки акцентуємо увагу, що законодавчий 

процес адаптації законодавства пройшов шлях від механічної адаптації 

законодавства (права) ЄС до поступового впровадження acquis ЄС. 

Внаслідок цього маємо два напрями: 1) реалізація Угоди про асоціацію з 

ЄС та 2) продовження загально правової адаптації acquis ЄС. Поряд з цим 

наукові дослідження спрямовуватимуться у напрямку дослідження 

приватноправових європейських інститутів, а також права держав-

членів, які мають досвід відповідних змін. 

 

СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА ТА МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Jan M. Smits стверджує, що «ідеальне майбутнє європейського 

приватного права не складається з одного інструменту, а повинно мати 

розгалужену структуру» [1, с. 89]. Особливості правового статусу, 

економічної діяльності та місця у правовій системі України 

непідприємницьких товариств та установ спричиняють складну 

(досить часто несистемну) кількість актів, прийнятих парламентом, 

урядом, а також іншими центральними органами виконавчої влади, що 

доречно розглядати відповідно до предмета кодифікації: а) цивільні 

відносини; б) господарські відносини; в) податкові відносини. 

Особливості розвитку непідприємницького сектору є: 

1) неможливість передбачення майбутніх тенденцій з уніфікації; 

2) продовження обмежених пропозицій у секторі; 3) продовження 

популяризації непідприємницьких організацій на економічному 

просторі [20, с. 20–21]. 

Названі вище різні предмети правового регулювання 

кодифікованих актів, а також інші спеціальні закони об’єктивно 

розкривають перелічені тенденції. Так, зміни у господарському 

законодавстві має домінуюче значення у регулюванні 

підприємницьких відносин, а до податкового – у встановленні 

повноважень органів виконавчої влади та невідповідність із 

загальними нормами про управління юридичними особами чи 

здійснення ними економічної діяльності. 

Нині виділяють такі моделі управління непідприємницькими 

організаціями: 1) урядовий нагляд; 2) медіа нагляд (в тому числі за 

допомогою рейтинговий організацій); 3) нагляд радою або донорів 

подібно до «представницького органу» [3, с. 221–223]. Такий вектор 
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розвитку дозволяє виділити особливості управління у різних видах 

непідприємницьких організацій, зокрема, щодо урядового нагляду – 

до політичних партій; щодо медіа нагляду – щодо громадських 

об’єднань; щодо наглядових рад – непідприємницьких товариств та 

установ, що мають на меті реалізацію майнових інтересів. 

Загалом же головною тенденцією є застосування корпоративних 

способів прийняття рішень та відходу від так званих «демократичних 

принципів управління». Це підтверджується позицією Paul Dekker, 

котрий характеризує непідприємницьке товариство (civil society) як 

певне розуміння «громадянськості» (civility) у відносинах між особами 

та групами або як існування певної автономності у соціальних, 

економічних та політичних сферах [2, с. 253]. 

До особливостей також слід віднести тенденції формування впливу 

у юридичних особах на прийняття рішень. Так, John Kenneth Galbraith 

виокремлює економічну владу (ґрунтується на власності та контролі над 

зростанням економічних інтересів інших) та неекономічну чи соціальну 

владу, що має такі види як: 1) діяльність компанії може впливати на 

відповідну екосистему; 2) політичні рішення та участь в процесі 

нормотворення; 3) вплив через особливості суспільних зв’язків на 

суспільство та культуру [4, с. 240–246]. 

Ці особливі види, маючи публічно-правову природу, не можуть 

бути проігноровані приватним правом, зважаючи на те, що порядок 

формування волі та волевиявлення таких товариств та установ все ж 

має за підґрунтя приватний інтерес, що має корелюватися з 

суспільним (місцевим, регіональним чи державним) інтересом. 

Звертаючись безпосередньо до елементів адаптації законодавства, 

що регулює досліджувані відносини, неможливо оминути головні риси 

цивільного (приватного) права, зокрема, охоплює усі відносини за 

участю приватної, юридично рівної особи, яка є основиною його 

категорією, зважаючи на спрямування інститутів приватного права, 

ядром яких є Цивільний кодекс України, що за своєю суттю є 

приватним, однак разом з тим при регулюванні застосовуються у тому 

числі публічно-правові засоби, залишаючи перевагу за договірним 

регулюванням відносин [15, с. 84]. 

Таким чином, основним елементом адаптації є положення ЦК 

України, що встановлюють особливості відносин у 

непідприємницьких товариствах та установах. Досить 

парадоксальним є той факт, що хоч кодекс і розглядається як 

«пасіонарний», зокрема як кодекс громадянського суспільства [15, 

с. 212], однак розвиток цієї важливої сфери суспільних відносин 

ускладняється досить обмеженим правовим регулюванням. 

Зважаючи на розгалуженість та відсутність єдиного 

приватноправового підходу до правового регулювання відносин у 

«третьому» секторі, вважаємо за доцільне зосередитися на застосуванні 
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такої теоретичної моделі як механізм правового регулювання, стадіями 

якого є правова регламентація, правова реалізація та 

правозастосування. Це дозволить оцінити можливість імплементації 

відповідного положення acquis ЄС та спрогнозувати його дієвість. 

Крім того, впровадження відповідної моделі правових відносин 

має здійснюватися з огляду на вже існуюче правове регулювання 

змісту відносин подібних за формою відносин. Вважаємо, що саме 

такий підхід надає можливість встановити їх майбутнє місце у 

системі права та законодавства. З урахуванням певної науково-

практичної невизначеності перспективних відносин та вибору 

«аналогії» слід в першу чергу належним чином описати та 

впорядкувати ці суспільні відносини у площині форма-зміст. По-

друге, віднесення їх до відповідного інституту цивільного 

законодавства має здійснюватися з огляду на упорядкування 

відносин вже існуючих відносин. Насамкінець, слід виважено підійти 

до відповідальності за порушення прав та інтересів учасників 

відносин, а також публічних інтересів. 
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The principles of law are characterized in the legal literature as the most general 
requirements for public relations and their participants, as well as the basic 
guidelines, guidelines, expressing the essence of law and arising from the ideas 
of justice and freedom, determine the general direction and essential features of 
current legal systems. The Association Agreement is becoming almost the main 
tool for reforming the legal system of Ukraine. It is this legal act that determines 
the main parameters of adaptation of domestic legislation to the legislation of 
the European Union. In general, this necessitates the development of a scientific 
methodology that can serve as a theoretical basis for a comprehensive 
adaptation of the legal system inherent in the legal system of Ukraine to ensure 
the free implementation and effective protection of private rights to EU law and 
key approaches embodied in European private model law. Execution of such 
fundamental scientific research can be carried out in accordance with the 
following stages: 1) identification of the system of principles of private law and 
establishment of forms of their proper implementation in various types of private 
law relations; 2) determination of private law components of the EU legislation 
to which the legislation of Ukraine should be adapted, and methodological bases 
of adaptation of the corresponding norms of domestic law; 3) coverage of the 
main trends in the formation of European private law and determine the 
directions of its impact on the prospects for improving the legal regulation of 
private relations in Ukraine; 4) theoretical modeling of effective mechanisms for 
the implementation and protection of private rights and interests, guaranteed 
by the principle of the rule of law and the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. It is impossible to avoid the main 

features of civil (private) law and covers all relations involving a private, legally 
equal person, which is the basis of its category, given the direction of private 
law institutions, the core of which is the Civil Code of Ukraine, which is 
essentially private, however, at the same time, public legal remedies are used in 
the regulation, leaving the advantage of contractual regulation of relations. 
Taking into account a certain scientific and practical uncertainty of perspective 
relations and the choice of “analogy”, firstly it is necessary to properly describe 
and organize these social relations in the plane of form-content. Secondly, their 
assignment to the relevant institution of civil law should be carried out in view 
of the regulation of the relations of already existing relations. Finally, it is 
necessary to take a balanced approach to liability for violations of the rights and 
interests of the parties, as well as the public interest. 
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Стаття присвячена окресленню дискусійних питань котрі 
виникли під час обговорення обґрунтування теми дисертаційного 
дослідження «Межі розсуду сторін арбітражного розгляду». Автором 
акцентовано увагу на ключових моментах дискусії, та надано 
більш аргументовані відповіді на виявлені спірні положення. 
Зокрема, висвітлено проблематику розмежування категорій 
автономії волі та диспозитивності від поняття розсуду сторін 
арбітражного розгляду. Засвідчено підхід автора до співвідношення 
понять межі та обмеження розсуду. Запропоновано в якості 
методів дослідження, серед іншого, використовувати метод теорії 
обмежень та метод мисленнєвих процесів Ґолдратта. Розкрито 
завдання які варто вирішити у спеціальному науково-правовому 
дослідженні, враховуючи цілепокладення такого дослідження – 
розробка єдиної системи критеріїв самообмеження дискреційних 
повноважень для гармонізації практики узгодження арбітражної 
процедури розгляду справ на власний розсуд сторін в Україні та 
країнах-членах Європейського Союзу. 

Ключові 
слова: 

розсуд, дискреція, автономія волі сторін, 
диспозитивність, обмеження розсуду, межі розсуду. 

 
Актуальність теми зумовлена тенденцією на розширення 

дискреційних повноважень сторін в арбітражній процедурі в 
міжнародних актах та національному арбітражному законодавстві. 
За цих умов межі розсуду сторін в арбітражному процесі – це ті 
актуальні питання, які останніми роками жваво обговорюються в 
арбітражній спільноті. Зокрема, питання розсуду сторін активно 
дискутувалися під час прийняття Празьких арбітражних правил (The 
Prague Rules) і зараз, при застосуванні норм цього акта, ця 
проблематика залишається в центрі уваги. Однак використання 
дискреційних повноважень сторонами не в повному обсязі 
призводить до формування стійкого тренду на вульгаризацію 
арбітражної процедури, невиправданого з огляду на вимоги вищої 
справедливості, її надмірного спрощення через передачу низки 
повноважень сторін до виключної компетенції арбітрів. У цьому 
контексті виникає необхідність принципового визначення меж 
розсуду сторін в арбітражній процедурі, який фактично виступає у 
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формі процедури саморегулювання. Актуальність такої теми також 
зумовлюється потребою у якісному теоретичному матеріалі, який міг 
би бути використаний при розробці змін до процесуальних актів та 
для вдосконалення арбітражного законодавства. 

Ступінь розробленості. Питання розсуду (дискреції) 
досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: Абушенко Д. Б., 
Антропов В. Г., Апостолова Н. М., Барак А. (A. Barak), Берг Л. М., 
Березін О. О., Бойко Д. В., Гайдулін О. О., Галліган Д. (D. Galligan), 
Гарієвська М. Б., Дворкін Р. М. (R. M. Dworkin), Єрмакова К. П., 
Ігнатьєв О. С., Корабліна О. В., Коцкулич В. В., Куфтирєв П. В., 
Ліпкіна Н. М., Марков П. В., Матчак М. (M. Matczak), Мартьянова Т. С., 
Мірошниченко А. М., Орехов О. С., Папкова О. О., Пивоварова А. О., 
Подмосковний В. Д., Рісний М. Б., Сарсенов А. М., Скударнов О. С., 
Стьопін О. Б., Яценко О. В., та ін.  

Серед робіт зазначених авторів необхідно особливо виділити 
дисертаційні дослідження Гарієвської М. Б. [1], Коцкулич В. В. [2], 
Мартьянової Т. С. [3], Рісного М. Б. [4], Яценко О. В. [5], а також 
одноосібні монографії Гайдуліна О. О. [6, 7], Куфтирєва П. В. [8], 
Мірошниченка А. М. [9]. 

Проблематика діяльності арбітражів та компетенції сторін 
арбітражної процедури репрезентована в працях таких науковців: 
Бондар К. П., Бут І. О., Воронов К. М., Гуменюк В. І., Зайцев О. І., 
Казаченок С. Ю., Коломієць А. І., Кравцов С. О., Купцова М. В., 
Литвин Н. А., Мальський М. М., Мамон З. В., Мата О. В., Матвійчук В. К., 
Михальський Ю. А., Ніколюкін С. В., Пільков К. М., Притика Ю. Д., 
Прусенко Г. Є., Рекун В. А., Рижий В. І., Саксіна Т. Г., Самохвалов В. П., 
Теплюк С. М., Торгашин О. М., Хар І. О., Юлдашев С. О., та ін.  

Найбільш важливими для з’ясування специфіки розсуду 
(дискреції) в арбітражі є дисертаційні праці Пількова К. М. [10], 
Притики Ю. Д. [11], Теплюка С. М. [12], Торгашина О. М. [13].  

Проте комплексне дослідження дискреції сторін саме в арбітражній 
процедурі залишається нереалізованим, що зумовлює необхідність 
окремого дослідження за темою, що зазначена в назві статті. 

Метою такого дослідження має бути розробка єдиної системи 
критеріїв самообмеження дискреційних повноважень для гармонізації 
практики узгодження арбітражної процедури розгляду справ на власний 
розсуд сторін в Україні та країнах – членах Європейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасної загальноправової 
дефініції розсуду, яка була б визнаною всіма юристами або 
переважною більшістю правової громади, на жаль, не існує. Тому для 
з’ясування цього ключового поняття необхідно звернутися до витоків 
європейської культурно-правової традиції.  
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Одне з перших і найбільш відомих визначень виникло за часів 
панування римського права і формулюється наступним чином: 
«дискреція є знанням того, що є справедливим з точки зору права» 
(лат. discretio est scire per legen quid sit justum) [14, c. 128]. Сенс цієї 
максими дуже прозорий – головне призначення розсуду (дискреції) 
полягає у встановленні Вищої Справедливості, але в значенні не 
матеріальної еквівалентності (лат. aequum), а тієї ситуативної 
справедливості, яка встановлена судовим порядком (лат. justitia).  

При цьому суддя задля встановлення такої справедливості повинен 
був звернутися до моральних витоків права і на ґрунті власного 
розуміння здійснити вибір між добром і злом (discretio boni et mali), який 
спрямовує пошук правомірного рішення.  

Цей потужний моральний заряд римсько-правової дискреції 
отримує розвиток у середньовічному християнстві, в надрах якого 
формується релігійний інститут дискреції як ритуального страждання-
аскези, що приймає на себе чернець-схимонах і через мирське 
самообмеження розшукує духовну межу між добром і злом [7, c. 562]. 
Така морально-релігійна концепція discretio boni et mali була розроблена 
англійським схоластом, засновником францисканської школи в 
Парижі Олександром Гельським (лат. Halensis, Alensis, Halesius, 
Alesius; 1185 –1245) [15, c. 291-292].  

Сучасні концепції розсуду (дискреції) еволюціонують у бік 
актуалізації саме ситуативної справедливості, про що свідчить, 
наприклад, визначення англійського судді Леслі Джорджа Скармана 
(Leslie George Scarman, Baron Scarman; 1911 –2004), більше відомого як 
Lord Scarman, який стверджував: дискреція – це «мистецтво 
пристосування дій до конкретних обставин» (the Art of suiting action to 
particular circumstances) [16, c. 63]. 

Як продемонструвало обговорення обґрунтування теми роботи у 
компетентному середовищі, для концептуального осмислення об’єкта, 
предмета і завдань дослідження необхідно передусім розмежувати 
«розсуд (дискрецію)» з такими базовими поняттями як «автономія 
волі» та «диспозитивність». 

Вбачається, що головні лінії такого термінологічного поділу 
понять проходять по таких напрямках: (а) розсуд (лат. discretio) – це 
певне суб’єктивне право сторін та процес його реалізації; (b) 
автономія волі (лат. lex voluntatis) та диспозитивність (англ. principle 
of party disposition / principle of free disposition) – це принципи 
реалізації суб’єктивних прав, у тому числі й свободи розсуду. 

Автономія волі як базовий принцип міжнародного приватного права 
реалізується головним чином для попередження та розв’язання конфлікту 
юрисдикцій та конфлікту кваліфікацій, і найбільш наочно демонструє своє 
призначення підчас укладення арбітражної угоди. Розсуд (дискреція) сторін 
актуалізується безпосередньо під час арбітражного провадження та 
головним чином активізується для подолання прогалин у застосовуваному 
матеріальному та процесуальному праві, а також для створення нових норм 
ad hoc, що застосовуються contra legem у випадках зловживання 
відповідною нормою закону чи умовою договору. 

Диспозитивність як важливий принцип арбітражу передбачає 
можливість сторін діяти в межах дозволеної об’єктивним правом міри 
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їхньої поведінки, а також узгоджувати свою волю під час реалізації 
процесуальних повноважень.  

Розсуд (дискреція) сторін посідає середнє місце між двома 
функціями диспозитивності: (1) нормативного обмеження волі сторін; 
(2) консенсуального взаємного обмеження власних прав і свобод 
сторонами процесу.  

Дискреція, з одного боку, виходить за межі об’єктивних 
диспозитивних норм і через це виступає не способом диспозитивного 
регулювання, а способом дискреційного саморегулювання сторін. 
Водночас окремі дискреційні альтерверсії саморегулювання кожної зі 
сторін отримують можливість бути узгодженими саме на основі 
реалізації другої функції процесуального принципу диспозитивності, 
коли відбувається обмеження свободи кожної зі сторін через 
урівноваження їхніх прав та інтересів. 

Отже диспозитивність – це завжди або позитивно-правове, або 
договірне обмеження волі сторін. Розсуд (дискреція) – це самостійне, 
індивідуальне волевиявлення кожної зі сторін, межі якого, власне, й 
потрапляють в предметну сферу дослідження, що обґрунтовується.  

У зв’язку з цим слушною є позиція О. О. Гайдуліна, який 
розглядає дискрецію як найвищу стадію правової інтерпретації. 
Зокрема, він підкреслює: «суть дискреції (а matter of discretion) все 
більше тлумачиться як досить специфічна норма саморегулювання 
(discretionary rule), що відмежовується від диспозитивних норм 
(dispositive rules; Soft-law norms) та субсидіарних норм (subsidiary rules). 
Головна і принципова підстава такого розмежування полягає в тому, 
що дискреційні норми – це завжди норми саморегулювання (self-
regulatory rules) або норми, які консенсуально створюються для себе 
самими суб’єктами правовідносин. А інші неімперативні норми (non-
mandatory rules) є об’єктивними нормами, які виникають або законо-
давчим або природним (звичаєвим) шляхом. Їхня «не-імперативність» 
полягає в тому, що вони передбачають певну, але дещо обмежену 
свободу: (а) у виборі засобів та способів їх реалізації (диспозитивні 
норми) або (b) у запозиченні за певних умов інших (переважно 
загальних) норм у разі відсутності необхідних спеціальних норм 
(субсидіарні норми). На жаль, у вітчизняному правовому дискурсі 
досить часто відбувається підміна цих понять, чим значно нівелюється 
правозастосовний потенціал дискреції» [7, c. 562-563].  

Менш принциповим, але досить важливим для логіки 
дослідження є «розведення» понять «межі» та «обмеження», що 
вживаються для з’ясування суб’єктивних прав та свобод.  

Ці поняття потребують більш докладного етимологічного та 
спеціального семантичного аналізу. Однак на початковому етапі 
дослідження достатньо дотримуватися звичайного вживання таких 
лексичних одиниць у значенні певного процесу («обмеження») та 
кінцевого результату такого процесу («межі»).  

При цьому варто враховувати загальновизнане їхнє значення в 
загальній теорії систем (general system theory): обмеження є 
окресленням певних кордонів задля знаходження нових внутрішніх 
можливостей для самоорганізації компонентів систем у відповідну 
структуру. Іншими словами, таке обмеження, націлене на 
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встановленням необхідних меж-кордонів, є зовнішнім звуженням 
системи для її внутрішнього розширення.  

Досить продуктивним бачиться застосування, як прикладного, 
методу теорії обмежень (англ. TOC – Theory of Constraints), що 
розробив ізраїльський вчений з широким спектром наукових 
інтересів Еліягу Ґолдратт (англ. Eliyahu Moshe Goldratt, 1947 – 2011). 
Це вчення про пошук та управління ключовими обмеженнями 
системи, які визначають ефективність усієї системи в цілому. 
Найбільш перспективним у визначенні суто когнітивних меж 
дискреції бачиться метод мисленнєвих процесів Ґолдратта, що 
пропонує набір критеріїв перевірки логічних побудов (англ. Categories 
of Legitimate Reservation) [17, c. 62-98]. 

У цих вимірах об’єктом дослідження заявленої теми вбачаються 
правовідносини, що виникають у процесі здійснення розсуду 
сторонами в арбітражній процедурі, та процес самообмеження ними 
власних дискреційних повноважень.  

З огляду на правовий характер досліджуваної проблематики, 
предметом такого дослідження має бути: цивілістична доктрина, 
міжнародні акти та національне арбітражне законодавство України 
та країн – членів Європейського Союзу, практика міжнародних 
комерційних арбітражів та третейських судів щодо визначення меж 
дискреційної компетенції сторін арбітражного розгляду. 

Висновки. Таким чином у якості загального висновку з усього 
вищевикладеного можна зазначити, що заявлена тема є надзвичайно 
актуальною і достатньо перспективною для спеціального науково-
правового дослідження. Реалізація визначеної дослідної мети має 
реалізуватися через виконання наступних завдань: 

1) висвітлити теоретичні питання розсуду сторін в арбітражній 
процедурі; 

2) розкрити історичні засади формування розсуду сторін в 
арбітражі; 

3) окреслити методологічні засади дослідження меж розсуду 
сторін в арбітражній процедурі; 

4) з’ясувати вплив принципів природного права на обмеження 
розсуду сторін арбітражу; 

5) виявити вплив загальних принципів права на межі розсуду 
сторін в арбітражній процедурі; 

6) розкрити вплив принципів приватного права та процесу на 
самообмеження розсуду сторін в арбітражній процедурі; 

7) окреслити обмеження розсуду сторін з огляду на публічний 
порядок країни виконання рішення арбітражу; 

8) порівняти законодавчі обмеження розсуду сторін за 
національним законодавством України та держав – членів ЄС; 

9) розкрити вплив ситуативно-технічних обмежень на розсуд 
сторін в арбітражній процедурі. 

Автор статті закликає всіх зацікавлених осіб приєднатися до 
дискусії навколо порушених питань, що має надзвичайну значущість 
для остаточного формулювання методологічного задуму дослідження.  
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The article is devoted to outlining the debatable issues that arose during the 
discussion of the substantiation of the topic of the dissertation research "Limits 
of the parties discretion in arbitration proceedings". The author focuses on the 
key points of the discussion, and provides more reasoned answers to the 
identified controversial provisions. In particular, the issue of distinguishing 
between the categories of autonomy of will (lex voluntatis) and principle of free 
disposition from the concept of parties discretion in arbitration proceedings is 
highlighted. The author 's approach to the relation between the concepts of 
"limitations of discretion" and "limits of discretion" is proved. The author believes 
that the initial investigation rather observe normal use of lexical items in the 
sense of a process (“limitation”) and the final result of this process ("limit"). In 
these dimensions, the object of study of the stated topic is the legal relationship 
that arises in the process of parties discretion in the arbitration proceedings, and 
the process of self-limitation of their own discretion. It is proposed to use the 
method of constraint theory and the method of Goldratt's thought processes as 
research methods of current dissertation, among others. The tasks to be solved 
in a special scientific and legal research, taking into account the purpose of such 
research – the development of a single system of criteria for self-limitation of 
discretionary powers to harmonize the practice of agreeing arbitration 
proceedings at the parties discretion in Ukraine and member states of the 
European Union. The author of the article encourages all interested to join the 
discussion around the issues raised, which is extremely important for the final 
formulation of the methodological conception of the research. 
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