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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан економічних та 

правових перетворень в Україні вимагає інтегрування її у світове 

економічне і правове співтовариство, що, у свою чергу, потребує 

поглиблення співпраці з іншими країнами шляхом активізації 

взаємовідносин з іноземними господарюючими суб’єктами, активного 

обміну капіталом, товарами, послугами, залучення іноземних інвестицій. 

Сприяти виконанню цього завдання покликана одна з актуальних і 

мало досліджених сфер міжнародних приватних відносин з договору 

довірчого управління майном. На сьогодні резиденти різних країн 

передають майно за договором управління майном з метою ефективного 

здійснення права власності. Однак відсутність чіткого і детального 

регулювання цих відносин на нормативному рівні в Україні не дає 

можливості досягти необхідного результату. Неналежне закріплення на 

законодавчому рівні саме інституту довірчої власності призвело до 

незначного застосування на практиці договору управління майном в 

Україні, оскільки для нерезидентів існує ризик невизнання в Україні 

певної конструкції довірчої власності. Хоча Цивільним кодексом  України 

і передбачена можливість встановлення права довірчої власності 

управителя, реалізацію цього правового інституту належним чином не 

регламентовано. 

Підтвердженням цьому є судова практика щодо договорів 

управління майном. Більшість судових справ стосуються спорів щодо 

розрахунків за договором управління та визнання таких договорів 

недійсними чи неукладеними за участю органів державної влади. Немає 

судових рішень, в яких досліджувалася б саме суть відносин між 

довірителем та управителем. Це свідчить що відносини за договором 



 5 

управління майном розглядаються без урахування їх специфіки, 

зумовленої особливо довірчим, фідуціарним характером цих відносин. 

Відносини за договором управління майном все частіше виникають 

за наявності іноземного елемента, що зумовлює необхідність вирішення 

колізійного питання шляхом визначення застосовуваного права. 

Фідуціарні відносини слід досліджувати в контексті з’ясування їх 

зобов’язального чи речового характеру, що дасть можливість вирішити 

проблему, які колізійні норми застосовувати: до речових чи 

зобов’язальних правовідносин. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Обрана проблематика дослідження є складовою частиною цільової 

програми «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та 

практичний аспекти» № 11БФ 042-01 (номер державної реєстрації 

0111UOO8337), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 року по 

31 грудня 2015 року. 

Мета та завдання дослідження. Основною метою дослідження є 

комплексний аналіз правовідносин, що виникають з договору управління 

майном з іноземним елементом, визначення шляхів уніфікації практики 

щодо встановлення права, яке підлягає застосуванню до відносин за 

договором управління майном в міжнародному приватному праві. 

Для досягнення зазначеної мети будо сформульовано такі основні 

завдання дисертаційного дослідження: 

1. Проаналізувати поняття договору управління майном; 

2. Визначити правову природу договору управління майном і 

його місце в системі приватно-правових відносин  

3. Дослідити джерела, які застосовуються для регулювання 

відносин за договором управління майном у міжнародному 

приватному праві; 
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4. Визначити основні способи кваліфікації відносин за 

договором управління майном з іноземним елементом;  

5. Дослідити колізійні прив’язки для встановлення права, що 

підлягає застосуванню до відносин за договором управління 

майном з іноземним елементом; 

6. Провести аналіз основних видів договорів управління 

майном з іноземним елементом; 

7. Виявити основні переваги застосування договору 

управління майном для суб’єктів правовідносин; 

8. Провести аналіз судової практики щодо спорів, які 

виникають між учасниками договору управління майном з 

іноземним елементом; 

9. Проаналізувати доцільність імплементації до законодавства 

України моделі управління майном, що встановлена у 

країнах із загальною системою права; 

10. Визначити особливості застосування іноземного права до 

відносин за договором управління майном з іноземним 

елементом. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають з договору 

управління майном з іноземним елементом. 

Предметом дослідження є теоретичні підходи до поняття, правової 

природи та елементів договору управління майном, міжнародні та 

національні нормативні акти, якими регулюються зазначені відносини, 

судова практика про вибір застосовуваного права до відносин за договором 

управління майном у міжнародному приватному праві. 

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові 

методи пізнання. Зокрема, при дослідженні правової природи відносин за 

договором управління майном використовується метод абстрагування – в 

частині вивчення специфіки зазначених правовідносин у міжнародному 

приватному праві. Метод аналізу застосовується при поділі правовідносин 
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за договором управління майном  на окремі елементи з метою детального 

дослідження особливостей, які характеризують ці складові в 

міжнародному приватному праві. Метод синтезу використовується в 

процесі поєднання одержаних при аналізі явищ для визначення права, яке 

підлягає застосуванню. Метод індукції та дедукції застосовується для 

аналізу судової практики. При дослідженні норм, що закріплені в 

іноземних джерелах, використовується системний метод. 

Серед спеціальних методів пізнання, що використовуються в даному 

дослідженні, є такі. Метод системного аналізу застосовується з метою 

дослідження відносин за договором управління майном у системі 

міжнародного приватного права. Також, застосувавши зазначений метод,  

визначається місце договору управління майном у системі приватно-

правових договорів. Оскільки відносини за договором управління майном 

мають економічну складову та особливий фідуціарний характер, що 

відображається на їх правовій природі, доцільним є використання методу 

комплексного аналізу в частині дослідження судової практики. У даному 

дослідженні важливу роль відіграє порівняльний метод, який 

використовується при характеристиці підходів до розуміння правової 

природи відносин за договором управління майном у різних країнах та для 

виявлення аналогічних правових конструкцій щодо управління майном у 

праві іноземних країн. Метод логічного аналізу застосований при 

визначенні правильності чи помилковості суджень. Формально-логічний 

метод застосовується при аргументації отриманих висновків. 

Науково-теоретичну основу дослідження становлять праці 

українських та іноземних вчених у галузі цивільного права, міжнародного 

приватного права. В юридичній науці України питання договору 

управління майном у міжнародному приватному праві є малодослідженим. 

Вчені розглядали лише окремі аспекти довірчих відносин, оминаючи 

питання саме специфіки регулювання відносин з договору управління 

майном з іноземним елементом. Аналізу інституту управління майном 
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було присвячено дисертаційні дослідження таких вчених, як Р. А. 

Майданик, С. О. Сліпченко, І. В. Венедіктова, М. М. Слюсаревський, Г. Г. 

Харченко. Саме специфіку довірчих правовідносини з іноземним 

елементом розглянуто в дисертації Г.В. Онищенко. Серед дослідників 

відносин з іноземним елементом з договору управління майном є такі: А. 

С. Довгерт,  В. І. Кисіль, Ю. В. Курпас, К. Г. Некіт, та ін. Оскільки, 

інститут довірчого управління майном ефективно застосовується в країнах 

англо-американської та романо-германської систем права, зокрема в 

країнах Західної Європи, зазначене питання є більш дослідженим з 

теоретичної точки зору. Серед іноземних вчених, які розглянули питання 

договору довірчого управління майном у міжнародному приватному праві 

є такі: Т. В. Анісімова, З. Е. Бенєволенська, В. Р. Захар’їн, Н. С. 

Ковалевська, Є. Годеме, Г. Дернбург, Є. Дженкса, Р. Зома, X. Кетц, 

У.Клаппрот, Л. Ю. Міхеєва, Р. Л. Наришкіна, О. О. Рябов, Н. В, Соколова, 

П.В. Туришев, О. Шаталов, К.Цвайгерт, Я. Шапл, Р. А. Хендріксон, 

Д.Хейтон та інші. 

Нормативно-інформаційними джерелами є міжнародно-правові 

акти, а саме: Гаазька конвенція про право, яке застосовується до трастів та 

їх визнання, від 1 липня 1985 року, Регламент Європейського Парламенту 

та Ради «Про право, яке застосовується до договірних зобов’язань» («Рим 

I»), міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних, 

сімейних справах, законодавчі та підзаконні акти України, інших країн 

континентального права (Федеративної Республіки Німеччина, Італії, 

Російської Федерації) та загального права (Сполучених Штатів Америки, 

Великої Британії, Республіки Кіпр, Британських Віргінських Островів). 

Фактологічна база ґрунтується на судових прецедентах та 

матеріалах судової практики Сполучених Штатів Америки, Великої 

Британії, Канади, Італії, Гонг-Конгу. 

Наукова новизна  

Вперше: 
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1) довірче управління майном визнається особливим речово-

правовим інститутом, норми якого передбачають встановлення, здійснення 

і припинення права управителя управляти майном у чужому інтересі за 

правилами речового права, а саме: права власності – щодо довірчої 

власності, речового права на чуже майно – щодо управління чужим 

майном; 

2) доводиться принципова відмінність інституту довірчої власності 

за українським правом, за яким єдиним власником майна є довірчий 

власник, від англо-американського трасту, на підставі якого 

встановлюється два різні за характером титули власності: довірчого 

управителя (trustee) майном траст-фонду і вигодонабувача (beneficiary) 

доходів від трасту, що суперечить визнаній у континентальному праві 

концепції єдиного права власності та унеможливлює його імплементацію в 

право України; 

3) обґрунтовується існування двох видів правовідносин з договору 

управління майном: внутрішніх (між управителем та установником 

управління або вигодонабувачем) і зовнішніх (між управителем і третіми 

особами), правову кваліфікацію яких у міжнародному приватному праві 

України доцільно здійснювати за колізійними нормами зобов’язального 

права (внутрішні відносини) та колізійними нормами речового права 

(зовнішні відносини), оскільки йдеться про зобов’язальні та речові 

правовідносини відповідно; 

4) доводиться допустимість правової кваліфікації українським судом 

трасту, створеного за іноземним правом, за правилами про довірчу 

власність, передбачену ЦК України, з урахуванням права іноземної 

держави, якщо за колізійними нормами підлягає застосуванню іноземне 

право, нормами якого передбачено можливість створення інституту трасту; 

5) визначено дві групи імперативних норм, якими обмежується 

застосування обраного сторонами права до правовідносин з іноземним 

елементом з договору управління майном:  
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а) до першої групи імперативних норм належать норми права 

України, зокрема, щодо необхідності отримання відповідних дозволів на 

передачу майна в управління, вимог, на які позовна давність не 

поширюється; недійсності правочину. Іншим прикладом імперативних 

норм є положення ч.2 ст. 35 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», яке зазначає, що вимоги на які позовна давність не поширюється, 

визначаються правом України, якщо хоча б один з учасників відносин є 

громадянином України або юридичною особою України. Імперативною є 

також норма ст. 614 ЦК України, якою встановлюється нікчемність 

правочину, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне 

порушення зобов’язання; 

б) імперативні норми третіх країн, на які вказують відповідні 

колізійні прив’язки;  

6) доводиться, що застосовуване право до змісту договору управління 

майном, у тому числі про встановлення довірчої власності, доцільно 

визначати за сукупністю таких обставин: а) місце здійснення управління 

майном, визначене установником управління; б) місце знаходження майна, 

переданого в управління; в) місце знаходження довірчого власника. 

 

Удосконалено 

7) положення, що Гаазькою Конвенцією «Про право, яке 

застосовується до трастів та їх визнання» не передбачено імплементацію 

інституту трасту у внутрішнє законодавство України, що у випадку 

ратифікації Україною зазначеної конвенції, створює основу для 

уніфікованої правової кваліфікації трасту; 

8) твердження, згідно з яким конструкція англо-американського 

трасту істотно відрізняється від передбаченого правом України інституту 

управління майном за суб’єктним складом, підставами виникнення, 

умовами і підставами відповідальності, що необхідно враховувати під час 

вступу сторін у правовідносини, компетентним правом до яких 
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визнаватиметься право країни, яке визнає концепцію «розщепленої» 

власності, оскільки існує ризик невизнання такої власності за 

законодавством України; 

9) висновок про те, що, незважаючи на відсутність у законодавстві 

Німеччини договору управління майном як поіменованого виду договору, 

зазначена правова конструкція може застосовуватися, з урахуванням 

правової природи конкретних відносин щодо управління, у межах іншого 

договору (наприклад, договору ведення справ, договору управління 

компанією тощо), якщо цього вимагає мета з якою сторони уклали договір; 

10) поняття номінального банківського рахунку як одного із видів 

договору управління майном. Вбачається за доцільне запровадити в 

Україні вказаний правовий інститут, тому що він ефективно 

використовується суб’єктами господарювання в країнах Західної Європи 

та США та розглядається як інструмент управління безготівковими 

коштами. Відносини номінального банківського рахунку характеризуються 

високим ступенем довіри між сторонами, банк у зазначених 

правовідносинах діє від власного імені виключно в інтересах власника 

рахунку, на кошти номінального банківського рахунку не може бути 

накладено стягнення за вимогами кредиторів. 

 

Отримали подальшого розвитку: 

11) обґрунтування доцільності виключення із Закону України «Про 

запобігання та протидію відмиванню (легалізації) доходів одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї 

масового знищення» у визначенні поняття трасту слова «юридична особа», 

що розширить можливості виконання норм законодавства у сфері протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і надасть суб’єктам 

первинного фінансового моніторингу можливість здійснювати 

ідентифікацію реальних вигодонабувачів, та посилить ефективність 

протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом; 
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12) положення щодо визнання управління юридичною особою шляхом 

передачі функцій її виконавчого органу іншому суб’єкту господарювання 

окремим видом управління. Перш ніж визначити, які колізійні прив’язки 

мають застосовуватися до відносин, які виникають з договору управління 

юридичною особою, доцільним вбачається визначення питання щодо 

природи таких відносин; 

13) теза, що управління юридичною особою на підставі договору 

управління не є довірчим управлінням майном, оскільки в цьому випадку 

управитель діє від імені юридичної особи як її виконавчий орган. 

Вбачається за доцільне відмежовувати дії органу юридичної особи від дій 

органу товариства, яке здійснює управління. У випадку управління 

юридичною особою шляхом передачі функцій органу управління 

товариством іншій юридичній особі слід обирати застосовуваним право 

країни, в якій знаходиться юридична особа, якою управляють. 

 

Обґрунтовується доцільність законодавчого закріплення: 

а) колізійної прив’язки, покликаної врегулювати відносини, які 

виникають за договором управління майном у міжнародному приватному 

праві, шляхом викладення п. 15 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» у такій редакції: 

«1. До змісту договору управління майном, у тому числі про 

встановлення довірчої власності, застосовуване право визначається за 

сукупністю таких обставин: місце здійснення управління майном, 

визначене установником управління; місце знаходження майна, 

переданого в управління; місце знаходження довірчого власника»; 

б) визначення «траст» у Законі України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» у такій редакції: «траст – це правовідносини, умовою 

(підставою) виникнення яких є передача майна управителю на користь 
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установника управління або вигодонабувача для досягнення конкретно 

визначеної мети». 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, 

що його результати сприятимуть подальшому розширенню практики 

застосування договору управління майном шляхом надання роз’яснень 

суб’єктам господарювання з окремих питань застосування договірних 

конструкцій довірчого управління. Аналіз норм права іноземних країн 

дозволив запропонувати внести зміни в частині удосконалення 

законодавства України щодо визначення права, яке підлягає застосуванню 

до правовідносин з іноземним елементом за договором управління майном. 

Особистий внесок дисертантки. Дисертація є самостійною 

завершеною науковою працею, одним з перших в Україні спеціальних 

комплексних досліджень, виконаних на монографічному рівні, в якому 

системно аналізується поняття, правова природа, характерні риси, 

особливості застосування колізійних прив’язок до відносин з іноземним 

елементом за договором управління майном. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертації були апробовані у виступах на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, зокрема: міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Актуальні 

питання державотворення в Україні» (Київ, 2011 рік), міжнародної 

науково-практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та 

перспективи формування в Україні» (Ужгород, 2014 рік). 

Тези виступів на наукових конференціях опубліковані. Результати 

дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри 

цивільного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні положення дослідження викладені 

дисертанткою у 7 наукових публікаціях, зокрема в 5 наукових статтях, 
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опублікованих у фахових виданнях, та двох, опублікованих у збірниках 

наукових праць. 

1. Стазілова Т. М. Застосування колізійних норм речового права 

до відносин за договором управління майном / Т. Стазілова // Вісник 

Запорізького національного університету. – 2015. – № 3. – С. 130–135. 

2. Стазілова Т. М. Трастові відносини в інтересах бенефіціарів / 
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С. 32–37. 
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права до відносин за договором управління майном / Т. Стазілова // Право і 
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4. Стазілова Т. М. Автономія волі, як основоположний принцип 

при виборі права, яке підлягає застосуванню до відносин за договором 

управління майном / Т. Стазілова // Підприємництво, господарство і право. 

– 2014. – № 10. – С. 45–48. 

5. Стазилова Т. Квалификация отношений по договору управления 

имуществом в международном частном праве / Т. Стазилова // Legea si 

viata Международный научно-практический правовой журнал: - 2014. – № 
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6. Стазілова Т. М. Місце договорів управління майном у системі 

цивільно-правових конструкцій / Т. М. Стазілова // Правова держава: 

історія, сучасність та перспективи формування в Україні. Ужгород, 28 

лютого – 01 березня 2014 р. – Ужгород: Державний вищий навчальний 

заклад «Ужгородський національний університет», 2014. – С.218–220. 

7. Стазілова Т. М. Кваліфікація відносин за договором управління 

майном в міжнародному приватному праві / Т. М. Стазілова // Актуальні 
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Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та характером 

завдань дослідження. Відповідно до них дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, 9 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації - 202 сторінки, у тому числі 20 сторінок – 

список використаних джерел з 202 найменувань. 
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Розділ 1 

Загальнотеоретична характеристика договору управління майном 

 

1.1. Огляд юридичної літератури з питань договору управління 

майном у міжнародному приватному праві 

 

Розвиток економічних відносин у суспільстві викликає необхідність 

наукового вивчення окремих типів договірних конструкцій, які своєю 

метою мають удосконалення способів володіння, користування та 

розпорядження майном. Однією із таких ефективних правових 

конструкцій, спрямованих на досягнення позитивного економічного 

результату від права власності на майно, є договір управління майном. 

Дослідженню правових аспектів відносин, що виникають за 

договорами управління, приділялась увага в науковій літературі значної 

кількості науковців різних країн світу. Оскільки основу договору 

управління майном становлять відносини власності щодо майна, яке 

передане в управління, підходи вчених до правової природи вказаних 

правовідносин відрізняються залежно від того, з погляду якої правової 

системи розглядається інститут власності.  

На сучасному етапі економічного розвиту спостерігається все більша 

тенденція до зближення національних законодавств різних держав, разом з 

цим залишаються специфічні інститути загального права, які не повною 

мірою зрозумілі для представників романо-германсьої правової сім’ї. 

Принципова різниця розуміння правової природи відносин за 

договором управління майном у різних правових системах полягає в 

різному підході до розуміння права довірчої власності на майно, яке 

передано в управління. 

Так, в країнах, які належать до загальної та романо-германської 

правової сім’ї, нормами законодавства однаково встановлено можливість 

виникнення права довірчої власності в управителя на майно, яке передано 
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в управління. Разом з цим, розуміння довірчої власності в державах 

романо-германської правової сім’ї відрізняється від сформованих підходів, 

що склались в країнах, які належать до загальної системи права, де 

функціонує зовсім інша модель довірчої власності (трасту). Так, основною 

особливістю довірчої власності, що притаманна управлінню майном в 

країнах, які належать до загальної правової сім’ї, є «розщеплення» права 

власності на майно, яке передається в управління. Країнам романо-

германської правової сім’ї таке «розщеплення» права власності невідоме. 

Найчастіше цивілістами романо-германської правової сім’ї довірча 

власність розглядається звужено. Найскладнішим елементом 

правовідносин для сприйняття вченими є те, що і довірчий власник, і 

вигодоодержувач наділені речовими правами щодо майна, переданого в 

управління, та як носії таких прав вони можуть виступати учасниками 

правовідносин із третіми особами. У той же час, збільшується необхідність 

у дослідженні таких інститутів, тому що все більше зближуються правові 

системи, і виникає потреба в поглибленому вивчені відносин, які 

виникають за договором управління майном з іноземним елементом. 

Труднощі, які виникають при спробі осмислення договору 

управління майном, який є підставою для виникнення довірчої власності, з 

погляду романо-германської правової системи, пов’язані з 

багатофункціональністю таких правовідносин. У свою чергу, 

багатофункціональність конструкції довірчої власності в загальній системі 

права досягається за рахунок правових механізмів, які невідомі 

континентальному праву. 

Для досягнення мети даного наукового дослідження, в тому числі, 

аналізу можливостей використання англо-американської моделі 

управління майном з виникненням права довірчої власності в країнах з 

континентальною системою права, було проаналізовано наукові праці 

представників загальної та романо-германської правових сімей. 
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Історично склалося, що інститут управління майном більш широко 

використовується в країнах англо-американської системи права. 

Класичним прикладом управління майном у вказаній правовій сім’ї є 

англійський траст. У науковому дослідженні А. Хандерхілла «Право, яке 

відноситься до трастів та управителів» (“Law Relating to Trusts and 

Trustees”)[201, c. 15] довірча власність, яка виникає при здійсненні 

управління майном, розглядається як обов’язок, підставою для походження 

якого виступає право справедливості, який існує в довірчого власника 

щодо майна переданого в управління з метою досягнення вигоди від 

такого управління на користь вигодонабувача. Окремої уваги заслуговують 

два аспекти цього визначення: траст розглядається як обов’язок та 

виникнення такого обов’язку виключно в довірчого власника. 

Інший англійський дослідник Філіп Петті дає визначення довірчої 

власності при здійсненні управління майном як обов’язку за правом 

справедливості, який виникає в довірчого власника щодо майна яке 

перебуває під його контролем на користь бенефіціарів [200, c. 23].  

Спільною ознакою підходів А. Хандерхілла та Ф. Петті є визначення 

трасту як обов’язка довірчого власника. 

Інша ж група англійських дослідників розглядають управління 

майном в формі трасту як правовідносини, що виникають в управителя 

майном на користь осіб, які передали майно в управління чи 

вигодоодержуваів для досягнення встановленої мети [188, c. 30]. Таким 

чином, управління майном у формі трасту розглядається як 

правовідносини. 

Що стосується дослідження інституту управління майном 

представниками романо-германської правової доктрини, слід приділити 

увагу праці Рене Давіда «Основані правові системи сучасності» [33, c. 

209]. У вказаній праці траст як форма управління майном складається зі 

схеми за якою особа, що передає майно в управління, визначає, що 
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окремим майном буде управляти одна чи кілька інших осіб в інтересах 

одного чи кількох вигодоодержувачів. 

Інший вчений, відомий французький компаративіст П’єр Леполь, 

досліджуючи відносини управління майном, визначав останні як 

юридичний інститут, що являє собою незалежну від будь-яких суб’єктів 

права майнову масу, єдність якої визначається цільовим призначенням, яке 

має не суперечити чинному законодавству та публічному порядку[196, c. 

22]. Ознакою, яка відрізняє визначення управління майном, дане               

П. Леполем від поглядів, висловлених іншими науковцями, є 

відособленість майна, переданого в управління. 

Відомим німецьким цивілістом Паландтом, який, зокрема, є автором 

авторитетного коментаря до Німецького Цивільного Уложення, 

висловлено окрему позицію щодо договору управління майном в 

німецькому цивільному праві. Так, Німецьким Цивільним Уложенням не 

встановлено, що в законодавстві Німеччини відсутній окремий вид 

договору як управління майном. Але конструкція управління майном може 

застосовуватись в межах іншого договору (наприклад, договору ведення 

справ), якщо цього вимагає мета, з якою сторони уклали договір [199, c. 

1026]. 

Перелічені вище вчені досліджували матеріальну складову відносин 

за договором управління майном. Питанню вибору компетентного права 

до відносин за договором управління майном окремої уваги не 

приділялось. 

Складність питання вибору компетентного права полягає саме в 

поширенні норм загального права, якими регулюються відносини довірчої 

власності при здійсненні управління майном, на відносини з управління 

майном у країнах, які належать до романо-германської правової сім’ї. 

Із прийняттям у 1985 році Гаазької конвенції про право, яке 

застосовується до трастів, та їх визнання в юридичній науці активно стала 

досліджуватись проблематика застосування класичної моделі трасту в 
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країнах романо-германської правової сім’ї. Відомим науковцем у 

вказаному питання став Девід Хайтон, який у своїй праці «Гаазька 

Конвенція про право, яке застосовується до трастів, та їх визнання» (The 

Hague Convention on the Law applicable to trusts and their recognition) [195] 

дослідив питання специфіки застосування Гаазької конвенції про право, 

яке застосовується до трастів, та їх визнання до правовідносин з іноземним 

елементом, компетентним правом до яких буде законодавство країн 

романо-германської правової сім’ї. 

Що стосується дослідження правової природи відносин за договором 

управління майном українськими вченими, слід відзначити таке. Загальне 

дослідження питання управління майном було здійснено Р.А. Майдаником, 

який першим в українській юридичні науці провів детальний аналіз саме 

довірчої власності, виникнення якої можливе за договором управління 

майном [91]. 

І.В. Венедиктова у своєму дисертаційному дослідженні «Договір 

довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту 

довірчого управління майглм в Україні» [22] проаналізувала договір 

управління майном відповідно до норм цивільного законодавства, яке 

діяло до прийняття Цивільного кодексу України 2004 року. 

 Р. А. Майданик та І. В. Венедиктова досліджували норми 

матеріального права, що застосовуються до відносин за договором 

управління майном. 

 Першим спеціалізованим дослідженням довірчих відносин з 

іноземним елементом стала дисертація Г.В. Онищенко «Довірчі відносини 

з іноземним елементом» [121]. У науковій праці висвітлено способи 

вибору компетентного права, проблеми кваліфікації, джерела регулювання 

довірчих відносин з іноземним елементом.  

 Хоча в роботі Г.В. Онищенко досліджено специфіку довірчих 

відносин з іноземним елементом, слід зауважити, що довірчі відносини є 

лише одним з видів правовідносин, які виникають за договором управління 
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майном. Конструкцією довірчого управління майном, яка відображена в 

Цивільному кодексі України, виникнення довірчої власності в управителя 

на майно, яке передано в управління, може й не передбачатися. Таким 

чином, наукові дослідження Г.В. Онищенко не охоплюють питання 

договірного управління майном в міжнародному приватному праві.  

 З метою аналізу питань, що виникають при регулюванні відносин за 

договором управління майном з іноземним елементом, у даному 

дисертаційному дослідженні використовуються наукові доробки таких 

українських науковців у сфері міжнародного приватного права: А. С. 

Довгерт, В. І. Кисіль, Ю. В. Курпас, К. Г. Некіт. 

 Із короткого аналізу наведеної юридичної літератури, в якій 

розглядалися питання управління майном, вбачається, що проблематика 

управління майном за українським законодавством є дослідженою. 

Разом з цим, порядок регулювання відносин за договором управління 

майном з іноземним елементом в сучасній українській науці не 

розглянуто. Зокрема, не було досліджено колізійні прив’язки, що 

застосовуються при виборі компетентного права з врахуванням специфіки 

відносин, які виникають за договором управління майном. Вбачається 

практична доцільність аналізу окремих видів договорів управління майном 

з іноземним елементом. Також у даному науковому дослідженні буде 

розглянуто загальні засади правового регулювання відносин за договором 

управління майном у міжнародному приватному праві. 

 

1.2. Поняття, правова природа та місце договору управління 

майном у міжнародному приватному праві 

 

Договір управління майном є порівняно новим інститутом 

цивільного права України, який в доктрині розглядається «самостійним 

договірним типом і способом здійснення прав на чуже майно або власне 

майно з визначеною метою і в чужому інтересі» [88, c. 9].  
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До набрання чинності Цивільним кодексом України в нормах права 

містилися лише окремі фрагменти, що відносились до довірчого 

управління майном. Так, наприклад, відповідно до ст. 19 Цивільного 

кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – ЦК 

УРСР 1963 року), над майном громадянина, визнаного безвісно відсутнім, 

на підставі рішення суду встановлювалась опіка [175]. Опікун фактично 

управляв майном безвісно відсутньої особи. Статті 546 і 547 ЦК УРСР 

1963 року передбачали можливість призначення виконавця заповіту, який 

виконував усі дії щодо управління спадковою масою. Згідно зі ст. 89 ЦК 

УРСР 1963 року державне майно, закріплене за державними організаціями, 

знаходилось в оперативному управлінні цих організацій. Державні 

організації відповідно до цілей їх діяльності здійснювали право володіння, 

користування і розпорядження майном, яке було закріплене за ними 

державою.  

В умовах переходу до ринкової економіки відбулося реформування 

цивільного законодавства. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 

року містить главу 70, яка називається «Управління майном». Ч. 1 ст. 1029 

Цивільний кодекс України містить поняття договору управління майном, 

відповідно до якої за договором управління майном одна сторона 

(установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний 

строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату 

здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах 

установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).  

Поняття договору управління майном, закріплене в ст. 1029 

Цивільного кодексу України, передбачає можливість виникнення за даним 

зобов’язанням двох видів прав управителя на отримане в управління 

майно: права управителя на чуже майно (в такому випадку право власності 

на майно залишається в установника управління) або право довірчої 

власності (відбувається розчеплення права власності, і частина прав 

власника на майно переходить до управителя).  
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Характерна особливість положень Закону України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю» полягає в тому, що за договором управління 

майном завжди виникає право довірчої власності, і під договором 

управління майном розуміється договір, за яким установник управління 

передає управителю в довірчу власність майно з метою досягнення 

визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій 

управителя з управління цим майном [58]. 

Закріплене в Цивільному кодексі України визначення договору 

управління майном є ширшим за сферою свого застосування, оскільки 

поширюється як на довірче управління чужим майном, так і на відносини 

довірчої власності. 

З огляду на це, доцільно розглядати відносини довірчого управління 

майном, що випливають з договорів управління майном, які відповідають 

ознакам, передбаченим гл. 70 Цивільного кодексу України, та охоплюють 

також випадки, коли право довірчої власності в управителя на передане в 

управління майно не виникає. 

Передбачена законом можливість виникнення за договором 

управління майном двох видів прав управителя: речового або 

зобов’язального  зумовлює додаткову актуальність питання щодо 

визначення правової природи договору управління майном. 

В юридичній літературі висловлюються різні погляди з цього 

приводу. На думку Р. А. Майданика, основні відмінності і найбільш 

протилежні за оцінками позиції полягають у відповіді на два запитання:  

1) виступає управління майном речовим правом чи зобов’язанням; 

2) чи є правовідносини довірчого управління за своєю суттю 

представництвом (прямим чи непрямим) або особливими діями в чужому 

інтересі [88, c. 60]. 

Відповідь на перше питання має важливе як теоретичне, так і 

практичне значення, оскільки від вирішення проблеми правової природи 
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прав за договором управління майном залежить і застосування колізійних 

норм до правовідносин з іноземним елементом.  

Вирішення питання правої природи відносин за договором 

управління майном передбачає проведення аналізу ознак речових і 

зобов'язальних прав з урахуванням положень глави 70 Цивільного кодексу 

України. 

При проведенні аналізу природи правовідносин довірчого 

управління майном слід враховувати їх особливість, яка зумовлена 

суб’єктним складом цих правовідносин. Відносини, пов'язані з 

управлінням майном, умовно можна поділити на три групи відносин: а) 

між установником управління та управителем; б) між вигодонабувачем і 

управителем, в) між управителем і третіми особами.  

За своєю правовою природою перші дві групи правовідносин є 

«внутрішніми» відносинами і мають відносний характер, зумовлений чітко 

визначеним колом їх учасників. Третя група відноси – між управителем 

майном і третіми особами – є «зовнішніми» відносинами абсолютного 

характеру, що поширюються на невизначене коло третіх осіб, з якими 

може вступати в правові зв’язки довірчий управитель під час здійснення 

прав на майно, передане в довірче управління. 

Загальний аналіз правовідносини між довірчим управителем і 

третіми особами свідчить про речово-правовий характер цієї групи 

відносин внаслідок виникнення і юридичної обов’язковості щодо будь-

яких третіх осіб та зобов’язально-правову природу відносин між 

установником управління і вигодонабувача з управителем, оскільки 

останні стосуються чітко визначених учасників і не є юридично 

обов’язковими щодо третіх осіб. 

У юридичній науці питання природи відносин за договором 

управління майном отримали різну юридичну оцінку, що зумовлює 

необхідність проведення аналізу основних підходів у контексті аналізу 

відповідних груп правовідносин з довірчого управління майном. 
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З метою чіткого визначення ознак, що притаманні відносинам, які 

виникають за договором управління майном, за доцільне вбачається 

провести розмежування цих відносин за деякими критеріями, а саме: за 

джерелом регулювання, за метою, за характером інтересу сторін, за 

характером впливу на об'єкт, за правовим положенням суб'єкта права. 

За джерелом регулювання відносини поділяються на речові (у 

випадках, коли довірча власність виникає в силу вказівки закону) та 

зобов’язально-правові (коли в управління передається чуже майно без 

визнання управителя довірчим власником). Так, в першому випадку 

застосовуються положення Цивільного кодексу України про речові права 

на чуже майно, а в другому – джерелом регулювання буде договір 

управління майном згідно з гл. 70 Цивільного кодексу України. 

За метою, яку переслідують сторони, стаючи суб’єктом відносин за 

договором управління майном, відносини довірчого управління майном 

можуть передбачати отримання вигоди, досягнення іншого соціального чи 

економічного результату (наприклад, збереження майна, оптимізація 

оподаткування, благодійні цілі тощо). При цьому на відносини з 

управління майном поширюються загальні положення цивільного права, 

тобто вони, в першу чергу, направлені на належне виконання сторонами 

своїх обов’язків, які в них виникають. За своєю суттю зобов’язання 

початково направлене на його припинення шляхом належного виконання, 

на це повинен бути спрямований нормальний цивільний оборот. Що 

стосується речових прав, то вони припускають намір їх суб'єкта володіти 

майном на тривалій і постійній основі. Отже, договір управління майном, 

як й інші зобов'язання, також спрямований спочатку на своє припинення 

шляхом належного виконання. 

За характером інтересу сторін довірче управління майном може бути 

договором на користь сторони (установника управління) або на користь 

третьої особи (вигодоодержувача). Такий підхід відповідає загальним 

положенням цивільного права про те, що суб'єкт речового права 



 26 

використовує річ для задоволення своїх інтересів. Управителеві закон 

прямо забороняє використовувати майно, передане в довірче управління, у 

своїх цілях. Він діє в інтересах засновника управління або вказаної ним 

особи (вигодонабувача) (ст. 1029 Цивільного кодексу України). При цьому 

інтерес управителя, який полягає в отриманні винагороди, пов'язаний з 

ефективністю його діяльності. 

За характером впливу на об'єкт довірче управління передбачає 

безпосередній речово-правовий зв'язок довірчого управителя з майном, яке 

передано в управління, шляхом встановлення чи припинення довірчої 

власності, або управління чужим майном. У зв’язку з цим, слід критично 

сприймати обґрунтовану в літературі позицію, що в договорі управління 

майном відсутня така ознака речового права, як постійне панування над 

майном (можливість постійного впливу на нього). Однак тут варто швидше 

говорити про можливість безпосереднього впливу на річ, і не просто 

впливу, а впливу без сприяння інших осіб, як ознаку речового права. 

Речове право встановлює безпосереднє відношення особи до речі. 

Навпаки, у зобов'язальних правах активний суб'єкт має право на дію. 

Більшість дослідників, аналізуючи таку ознаку речового права, як 

можливість безпосереднього впливу на річ, пов'язують її з інтересом 

суб'єкта відповідного права. Управитель може безпосередньо впливати на 

річ, але не може робити цього у своєму інтересі. 

За правовим положенням суб'єкта права довірчий управитель діє, як 

особа, яка набула правовий титул в чужому інтересі, що передбачає 

визнання управителя або довірчим власником, або управителем чужим 

майном. При цьому, в будь-якому випадку, управитель є суб’єктом 

речового права, який діє відкрито. Управитель, здійснюючи правомочності 

власника переданого в довірче управління майно, повинен вказувати, що 

він діє як такий (ч. 2 ст. 1038 Цивільного кодексу України). У цьому 

зв’язку заслуговує на підтримки обґрунтована в німецькій доктрині права 

теза про властиву довірчому управлінню майном ознаку «відкритості». 
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«Публічність (відкритість)» є одним з основних ознак речового права в 

Німеччині. 

Під публічністю німецькі цивілісти розуміють відкрите володіння 

річчю, з якого з певною ймовірністю можна зробити висновок про 

наявність права власності. Цього не спостерігається в договорі довірчого 

управління майном, де довірчий управитель зобов'язаний інформувати 

третіх осіб про свій статус.  

З огляду на усталені положення про речові і зобов’язальні праві, у 

вітчизняній цивілістиці сформувалися три основні підходи до визначення 

зобов’язального чи речового характеру відносин за договором управління 

майном: а) зобов’язально-правовий; б) речово-правовий; в) змішаної 

природи (зобов’язально-правова з речовим елементом). 

Зобов’язально-правовий підхід ґрунтується на тезі про те, що 

відносини за договором управління майном мають виключно 

зобов’язально-правовий характер. Прихильниками такого розуміння 

правової природи зазначеного договору є В. В. Вітрянський, І. В. 

Венедиктова, Є. О. Суханов. 

Так, на думку В. В. Вітрянського, передача майна в довірче 

управління – це реалізація установником управління своїх повноважень 

щодо розпорядження таким майном на підставі договору.  

Повноваження управителя щодо майна, переданого в управління, не 

можуть являти собою повноваження, делеговані самим власником, тобто 

права, що мають речовий характер, з тієї причини, що до управителя 

майном не переходять права на майно, передане в управління, дані права 

виникають за договором управління майном. Також зазначений автор 

вважає, що ніякої дискусії щодо речового чи зобов’язального характеру 

відносин за договором управління майном не може бути, оскільки вже 

саме віднесення законодавцем відносин управління майном до таких, що 

виникають з договору, мають строковий характер та (з погляду 
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законодавця) є двостороннім договірним зобов’язанням свідчить про 

зобов’язальну природу названих відносин [25, с. 22]. 

Зобов’язально-правового підходу відносини з довірчого управління 

майном дотримується Л. Ю. Міхєєва, на думку якої речовим правом 

доцільно розглядати лише «таке суб’єктивне право, яке має об’єктом річ, а 

не чужі дії, та полягає в можливості носія права впливати на дану річ без 

втручання інших осіб, задовольняючи свої власні потреби; має абсолютний 

характер; є безстроковим, та належить до речових прав» [99, с. 45]. 

Схожого погляду дотримується і В. В. Вітрянський, який вважає, що 

не може бути ніякої речової природи відносин за договором управління, 

оскільки, навіть у тих випадках, коли управитель виконує дії з управління 

майном, то він не реалізує право власності (тобто не має речових прав), а 

діє в інтересах установника управління відповідно до умов договору, а свій 

власний інтерес задовольняє шляхом отримання винагороди за таке 

управління. До того ж такі відносини завжди опосередковуються 

договором, що є доказом їх зобов’язального характеру [25, с. 25].  

Зобов’язально-правових позицій щодо правовідносини довірчого 

управління майном дотримується І. В. Венедиктова, на думку якої основою 

договору управління майном є, у першу чергу, зобов’язання, яке виникає 

між управителем та установником управління [22, с. 104]. 

Отже, відповідно до цього погляду, відносини за договором 

управління майном мають виключно зобов’язальний характер, з огляду на 

відносний характер цих відносин. 

Прихильники речово-правового характеру відносин за договором 

управління майном розглядають зазначену конструкцію особливим 

різновидом обмежених речових прав з елементами конструкції прав на 

чуже майно [159, с. 23]. 

Представники концепції змішаної природи довірчого управління 

майном висловлюють погляд, що відносини за договором управління є 

зобов’язальними з речовим елементом. Тобто вважається, що передача 
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майна в управління – це опосередкований спосіб здійснення права 

власності. Такої думки дотримується, зокрема, З. Е. Беневоленська [7, с. 

128]. 

Певною модифікацією зазначеного вище підходу є концепція, яка 

ґрунтується на розумінні управління майном як змішаного інституту, що 

містить ознаки речових і зобов’язальних норм, які регулюють 

правовідносини [91, с. 299]. 

У цьому зв’язку О. Г. Григорчук розглядає право управителя майном 

як речово-правовий титул на чужу річ (майно), який залежно від обраної 

моделі управління визначається в межах повноважень довірчого 

управління чи довірчої власності, з якого випливає невід’ємний від нього 

фідуціарний обов’язок вчинити дії в інтересах установника управління або 

вигодонабувача [88, с. 61]. 

На нашу думку, договір управління майном доцільно розглядати з 

точки зору внутрішніх відносин (які виникають між управителем та 

установником управління, вигодонабувачем) та зовнішніх (виникають між 

управителем і третіми особами). 

Щодо першої групи відносин, то установник та вигодонабувач є 

носіями права вимоги до управителя, який має обов’язок здійснювати 

управління майном. Такі відносини за своєю природою є зобов’язальними. 

Щодо зовнішніх відносин, то не можна вести мову про їх суто 

зобов’язальний характер, оскільки для третіх осіб визначальною умовою є 

наявність в управителя правого титулу на майно.  

У даному правовідношенні на боці зобов’язаного суб’єкта 

знаходиться невизначене коло осіб, що є ознакою абсолютних 

правовідносин. Тому, якщо розглядати правовідносини за договором 

управління майном, то неможливо пояснити цільову спрямованість 

довірчого управління. За своєю суттю титул довірчого управителя полягає 

в наділенні його повноваженнями, близькими до речово-правового титулу, 

обтяженого обов’язком діяти в чужому інтересі.  
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Саме речово-правове розуміння титулу довірчого управителя, на 

думку Р. А. Майданика [88, с. 62], дає можливість пояснити наявність в 

управителя однієї з визначальних рис довірчого управління, яка полягає в 

невизначено широкому обсязі змісту повноважень, які обтяжують право 

власності й здійснюються за власним розсудом довірчого управителя, за 

винятком обмежень, встановлених договором управління. Зазначені 

повноваження і становлять зміст права на чужу річ, делегованого 

установником управління. 

Проведений аналіз свідчить про доцільність розуміння договору 

управління майном як самостійного договірного типу, що породжує право 

на власну або чужу річ, обтяжене цивільно-правовим зобов’язанням з 

надання послуг. 

Специфіка відносин за договором управління майном полягає в тому, 

що вони мають і речові, і зобов’язальні ознаки, оскільки можливість 

виконати зобов’язання за договором управління майном існує лише за 

наявності правомочностей в управителя щодо реалізації речових прав на 

передані в управління об’єкти.  

Питання юридичної сутності довірчого управління майном 

передбачає відповідь не лише на запитання щодо речового та/або 

зобов’язального характеру прав довірчого управителя майном, оскільки не 

менш важливо визначитися щодо допустимості поширення на ці 

відносини положень Цивільного кодексу України про представництво 

(пряме чи непряме), визнання їх особливими діями в чужому інтересі [88, с. 

62]. Щодо зазначеного питання в науці цивільного права також не 

сформовано єдиного підходу. 

Беневоленська З. Е. дотримується думки, згідно з якою 

правовідносини в сфері довірчого управління є правовідносинами 

опосередкованого представництва інтересів установника, оскільки 

довірчий управитель діє в інтересах вигодонабувача [7, с. 124].  
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Іншого погляду дотримується Д. М. Дятлев, який вважає, що 

довірчий управитель не є представником установника управління, і його 

можливість здійснювати правомочності власника щодо переданого майна 

не може ґрунтуватися на повноваженнях з довіреності, довірчий 

управитель здійснює повноваження власника, залишаючись лише 

уповноваженою власником особою [44, с. 21].  

Кузнєцова В. В. вважає, що не можна розглядати довірче управління 

як опосередковане представництво, оскільки представник діє від імені 

особи, яку він представляє, а управитель діє від власного імені і має 

обов’язок повідомити, що він є довірчим управителем [77, с. 109]. 

Довірчий управитель не повинен вчиняти додаткових дій з переводу прав 

та обов’язків на установника управління. 

На думку Р. А. Майданика, модель, за якою дії управителя, вчинені 

від свого імені та в інтересах третьої особи (установника чи 

вигодонабувача), які породжують права та обов’язки безпосередньо у 

третьої особи – установника управління, не відповідають відомим 

вітчизняній правовій доктрині конструкціям прямого чи опосередкованого 

представництва [88, с. 64].  

Проведений аналіз основних наукових підходів до співвідношення 

довірчого управління і представництва (прямого та опосередкованого) дає 

підстави для висновку, що відносини за договором управління майном не є 

представництвом, оскільки представник діє від імені особи, яку він 

представляє (ч. 1 ст. 237 Цивільного кодексу України), а управитель діє від 

власного імені (ч. 1 ст. 1029 Цивільного кодексу України).  

Зазначені вище правові конструкції відрізняються за предметом. 

Предметом представництва є вчинення юридичних дій, а управитель 

вчиняє і фактичні, і юридичні дії. Представник діє на підставі доручення та 

лише в межах, чітко передбачених сторонами. Управитель вчиняє не 

конкретні дії, а сукупність дій, які він вважає необхідними для виконання 

договору. 
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Аналіз природи відносин представництва дає підстави для висновку, 

що до відносин за договором управління майном не застосовуються 

колізійні прив’язки, застосовувані до відносин представництва, оскільки за 

своєю матеріально-правовою природою відносини довірчого управління є 

діями (діяльністю) в чужому інтересі, які (яка) не є представництвом. 

З огляду на автономний характер інституту довірчого управління 

майном як особливий вид діяльності в чужому інтересі, що має елементи 

речового і зобов’язального характеру, для цілей колізійно-правового 

регулювання застосуванню підлягають положення Закону України «Про 

міжнародне приватне право» [56] про речове право або зобов’язальне 

право, залежно від того, йдеться про зовнішні відносини (управитель – 

треті особи), чи внутрішні правовідносини (установник – управитель, 

вигодонабувач).  

Для цілей визначення колізійно-правової кваліфікації договору 

довірчого управління важливе значення мають питання щодо матеріально-

правових ознак договору довірчого управління майном. 

В юридичній науці обґрунтовано доктринальні підходи до властивих 

договору управління майном ознак, до яких зазвичай відносять: реальність, 

диспозитивну консенсуальність, двосторонність, оплатність, довірчість 

(фідуціарність) такого правочину.  

Відповідно до ст. 1029 Цивільного кодексу України договір 

управління майном є реальним правочином, оскільки установник передає, а 

не зобов’язується передати управителеві майно в управління. Тому для 

виникнення обов’язків за договором управління необхідним є складений 

юридичний склад, який містить два юридичних факти: підписання 

сторонами домовленості і передачі управителеві майна, яке є об’єктом 

зобов’язання.  

Обов’язковою умовою договору є вчинення фактичних дій по 

передачі майна управителеві, а не тільки домовленість осіб про укладення 

договору. 
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На думку Р. А. Майданика, договір управління майном може 

розглядатися як консенсуальний. Зокрема, управління державними 

корпоративними правами здійснюють управителі, визначені на 

конкурентних засадах за результатами конкурсів на право управління 

відповідним держаним майном. Укладеним такий договір вважається від 

дати його підписання [88, c. 65]. 

Договір управління нерухомим майном також розглядається як 

консенсуальний, так як для нього обов’язковим є його нотаріальне 

посвідчення та державна реєстрація. Відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» 

від 11.02.2010 № 1878-VI з ч. 2 ст. 1031 Цивільного кодексу України 

вилучено правило про державну реєстрацію договору управління 

нерухомим майном.  

Договір управління майном є двостороннім, оскільки права і 

обов’язки за цим договором виникають у обох сторін. 

На думку О. П. Сергєєва, безоплатний договір управління майном 

належить до односторонніх договорів, так як у даному випадку установник 

управління майном набуває лише права і не несе обов’язків перед 

управителем. Виняток становлять лише «кредиторські обов’язки», без 

виконання яких боржник не може виконати покладені на нього обов’язки 

[31, с. 587].  

Відповідно до ст. 1029 Цивільного кодексу України управитель 

здійснює управління за плату, тому безоплатним договір управління 

майном не може бути. Отже, і одностороннім також. У тому ж випадку, 

коли договором передбачено особу вигодонабувача, то договір управління 

вважається договором на користь третьої особи, будучи при цьому 

двостороннім.  

В юридичній літературі ведеться дискусія щодо довірчого 

(фідуціарного) характеру відносин за договором управління майном. 
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На відміну від Цивільного кодексу Російської Федерації, в якому 

правочин, який розглядається, має назву «договор доверительного 

управления имуществом», в Цивільному кодексі України в назві договору 

немає слова «довірче». 

На думку Р. А. Майданика, в доктрині нерідко визнаються 

зобов’язання, які виникають з договору управління, особисто-довірчими 

(фідуціарними) [88; с. 62]. 

Обґрунтовано питання про можливість віднесення договору 

управління майном до фідуціарних правочинів було розглянуто Л. Ю. 

Міхєєвою [99, с. 76–80]. При розгляді даної проблеми Л. Ю. Міхєєва 

притримується позиції, що необхідно розмежовувати фактичну довіру, яку 

сторони проявляють один до одної, та особисто-довірчий характер 

правовідносин, а також відокремлювати від нього поняття особистого 

виконання боржником своїх обов’язків. Так, Л. Ю. Міхєєва вважає, що 

договір управління майном не є фідуціарним зобов’язанням. На думку 

зазначеного автора, особисто довірчий характер в російському праві 

мають, по суті, лише відносини з договору доручення.  

Найменування ж інституту довірчого управління майном в 

російському законодавстві склалось історично з метою відмежування 

довірчого управління від інших видів управління майном. На думку В. В. 

Вітрянського, особистість управителя має для установника управління 

важливе значення. Це пояснюється підвищеним ризиком утрати майна, 

переданого в довірче управління. Однак йдеться не про те, наскільки 

високий рівень ризику і такий рівень довіри, які притаманні іншим 

правовідносинам: наприклад, покупець, який надає передплату, або 

продавець, який продає велику партію товару в кредит, а також суб’єкти 

інших правовідносин, які тією чи іншою мірою несуть ризик втрати свого 

майна і мають довіряти своїм контрагентам. Тому, на думку В. В. 

Вітрянського, довірчий характер правовідносин не може бути 

кваліфікуючою ознакою саме договору управління майном [25, с. 16].  
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Протилежної думки дотримується Р. А. Майданик, який вважає, що 

проявом фідуціарності може бути як наявність речово-правового характеру 

правочину, так і в інших випадках здійснення довіреною особою 

повноважень власника на підставі договорів у чужому інтересі. В 

останньому випадку фідуціарність зберігається з метою більш ефективної 

охорони інтересів довірителя як сторони, що проявила високий ступінь 

довіри до контрагента [91, с. 17].  

На нашу думку, відносинам за договором управління майном 

притаманний довірчий характер, оскільки установник управління 

фактично «втрачає контроль» над майном, переданим в управління, маючи 

право вимоги щодо ефективності управління майном та задоволення 

власних інтересів. Ефективність управління може бути досягнута лише за 

наявності високого ступеня довіри між сторонами.  

Договір управління майном є строковим правочином. Відповідно до 

ст. 1036 Цивільного кодексу України договір управління майном 

укладається сторонами на визначений строк, якщо договором такий строк 

не встановлено, то договір вважається укладеним на п’ять років. 

Із врахуванням вищезазначеного, договір управління майном є 

двостороннім, консенсуальним, оплатним, строковим правочином, 

відносини між сторонами якого характеризуються високим ступенем 

довіри, та за яким установник управління передає в управління об’єкт 

управителеві з метою отримання доходу від такого управління чи 

збереження майна, та на підставі якого в управителя виникає право на 

чужу річ або право довірчої власності на майно, передане в управління. 

Проведений аналіз ознак і поняття договору управління майном дає 

підстави розглядати цей правочин як окремий тип цивільно-правових 

зобов’язань. За своїм цільовим спрямуванням такі договірні 

правовідносини можуть бути віднесені до категорії зобов’язань про 

надання послуг. Такого підходу дотримуються, зокрема, Р. А. Майданик 

[174, с. 784], В. В. Вітрянський [12, с. 799], Л. Ю. Міхєєва [99, с. 71]. 
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На думку Р. А. Майданика, договір управління майном міститься 

серед договорів про надання послуг (гл. 63 Цивільного кодексу України), 

для яких надання послуг невідривне від діяльності особи послугонадавача 

(управителя), оскільки корисний ефект такої діяльності не виступає у 

вигляді певного осяжного матеріального результату, як це має місце у 

договорах на виконання робіт, а полягає  в самому процесі надання 

послуги. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1029 Цивільного кодексу України за договором 

управління майном може виникати право довірчої власності в управителя. 

Якщо договором не передбачено виникнення права довірчої власності в 

управителя на передане в управління майно, то в управителя виникає 

право на чужу річ, близьке до речового, обтяжене зобов’язальними 

відносинами з надання послуг і управлінні майном в чужому інтересі. 

На думку Р. А. Майданика, зазначені ознаки наближають цей договір 

до договорів про встановлення нових абсолютних прав на речі та інше 

майно (договори оренди, сервітуту, поділу спільного майна, фрахтування, 

концесії) [174, с. 784]. Отже, договір управління майном віднесено до 

самостійного договірного способу здійснення права власності в чужому 

інтересі, що належить до правових інститутів змішаного типу, який 

сформувався на стику речових та зобов’язальних прав. 

Подібної до попередньої думки дотримується і Л. Ю. Міхєєва. Вона 

вважає, що предмет договору управління майном – це фактичні і юридичні 

дії управителя, які не мають на меті створення речі чи її перетворення. 

Тому з позиції класифікації об’єктів цивільних прав є підстави вважати 

такі дії послугами [99, с. 71].  

Раніше, у цьому дисертаційному дослідженні, була висловлена 

думка, що відносини за договором управління майном поділяються на 

зовнішні (між управителем та третіми особами) та внутрішні (між 

установником управління та управителем). Саме така подвійна природа 

вказаних відносин і породжує проблему розмежування договору 
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управління майном від таких договірних конструкцій, як договір оренди, 

доручення, комісії, агентського договору. 

Установлення довірчого управління майном має багато спільних 

ознак із передачею майна в управління на праві господарського відання чи 

оперативного управління за державними, місцевими та іншими 

організаціями. І в першому, і в другому випадку відповідна особа здійснює 

правомочності щодо володіння, користування та розпорядження 

переданим їм майном в інтересах власника. Разом з цим, між ними є і 

відмінності. При закріплення майна на праві господарського відання чи 

оперативного управління відповідна організація наділяється обмеженим 

речовим правом, зміст якого складаються права та обов’язки щодо 

володіння, користування та розпорядження майном. При передачі ж майна 

за договором довірчого управління управитель на набуває правомочностей 

по володіння користування та розпорядження майном, а лише наділяється 

правом здійснювати правомочності, які належать установнику довірчого 

управління. Іншими словами, права та обов’язки управителя не можуться 

бути ширшими, ніж установника управління. 

Суб’єкти права господарського відання чи оперативного управління 

майном здійснюють належні їх правомочності з володіння, користування, 

розпорядження закріпленим за ним майном не тільки в інтересах власника, 

але й у своїх інтересах. Між тим, довірчий управитель реалізує належні 

установнику управління правомочності тільки в інтересах установника 

управління чи вигодоодержувача. Право довірчого управління майном має 

частково зобов’язальний характер, зміст якого встановлюється не лише 

законом, але й договором між довірителем та управителем. Право ж 

господарського відання та право оперативного управління – це речові 

права, межі здійснення яких встановлюються, перш за все, законом. 

Із розвитком економічних відносин все більшої актуальності набуває 

інститут управління юридичними особами. Окремої уваги заслуговує 
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проведення розмежування між управлінням організацією, як юридичної 

особою та довірчим управлінням.  

Можливість укладання договору на управління організацією не рідко 

прямо передбачено законодавством (наприклад, за законодавством 

Британських Віргінських Островів, за рішенням загальних зборів 

акціонерів повноваження виконавчого органу товариства можуть бути 

передані іншій юридичні особі, яка буде виконувати роль органу 

управління юридичною особою, чи індивідуальному підприємцю). На 

відміну від довірчого управителя господарським товариством, яке 

здійснюється як управління майновим комплексом, що діє від свого імені, 

управитель товариством як юридичною особою діє не від свого імені, а в 

якості органу управління даною організацією. Його дії – це дії самої 

організації, якою він управляє. Таким чином, управління юридичною 

особою, у випадку передачі правомочностей виконавчого органу іншому 

товариству, здійснюється на підставі договору управління, довірча 

власність за яким на майно юридичної особи не виникає. 

Щодо розмежування договору оренди та договору управління, то 

варто зазначити таке. За договором оренди плату за користування майном 

вносить особа, якій передається в користування майно, а за договором 

управління послуги надає особа, яка отримує в управління майно, і 

відповідно вона має право на плату за здійснення управління майном. 

Також за договором управління управитель отримує майно у володіння й 

користування, не маючи на меті задоволення власних потреб за рахунок 

вказаного майна [12, с. 800]. Управитель зобов’язаний ефективно 

використовувати таке майно у відносинах з третіми особами, діючи в 

інтересах установника управління. 

Відмінність між договором доручення і договором управління 

майном полягає в тому, від імені кого діє особа. Так управитель виступає в 

цивільному обороті від власного імені (ч. 1 ст. 1029 Цивільного кодексу 

України), а повірений – від імені довірителя (ч. 1 ст. 1000 Цивільного 
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кодексу України). За договором комісії комісіонер діє хоча і від власного 

імені, але він не має прямого обов’язку повідомляти третіх осіб про свій 

правовий статус, на відміну від договору управління майном, за яким 

управитель, вчиняючи фактичні і юридичні дії, пов’язані з управлінням 

майном, зобов’язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочин, про 

те, що він є управителем, а не власником майна.  

Щодо розмежування відносин за договором управління майном та 

агентським договором, то за договором управління майном управитель не 

має права діяти від імені власника, а діє лише від власного імені, а також 

не має можливості покладення своїх обов’язків на іншу особу, а за 

агентським договором передбачається можливість агента діяти від імені 

суб’єкта, якого він представляє.  

Від інших реальних договорів, які належать до відносин щодо 

надання послуг (договір зберігання, договір перевезення), договір 

управління майном відрізняється змістом прав, які надаються 

управителеві. Якщо послуга зі зберігання чи перевезення є однією чи 

кількома взаємопов’язаними діями, то управління майном – це комплекс 

фактичних і юридичних дій, необхідних для здійснення управління 

майном. Крім того, перевізник і зберігач не мають права користування та 

розпорядження майном. 

Також характерною ознакою, яка відрізняє договір управління 

майном від інших цивільно-правових конструкцій, є те, що майно, 

передане в управління, відособлюється як від майна управителя, так і від 

майна установника управління, тобто майно, передане в управління 

виступає відособленим. 

Останнім часом все більшої актуальності набуває інститут довірчого 

управління в банківській сфері. Розглядаючи питання договору довірчого 

управління в банківській практиці, слід зазначити, що поняття «довірчі 

(трастові, фідуціарні) операції за законодавством різних країн визначається 

по-різному. Як правило, ця назва пов’язана із особами, довірчими 
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відносинами, які виникають між банками та клієнтами. Слід відзначити, 

що в банківській практиці склалось поняття «трастових операції», яке 

включає в себе більше число різноманітних правочинів, коло яких 

виходить далеко за межі поняття «довірче управління». 

До числа вказаних вище банківських операції зазвичай відносять 

формування інвестиційного портфеля, прийняття цінностей на зберігання, 

врегулювання претензій кредиторів по відношенню до майна боржника, 

якого визнано банкротом, ведення реєстру акціонерів, здійснення функцій 

депозитарію щодо державних короткострокових та казначейських 

зобов’язань тощо. 

Очевидно, що назва «трастові правочини» не має жодного 

відношення до довірчого управління майном, а регулюється іншими 

договорами та правовими нормами. Крім того, елемент довіри, який має 

бути присутнім у правовідносинах між клієнтом, який доручає банку 

проведення відповідних операцій, та банком носить не юридичний, а чисто 

фактичний характер. Такого роду «довіра» притаманна різним 

взаємовідносинам, які виникають між банком та його клієнтами, які несуть 

ризик втрати своїх грошових коштів уже у зв’язку із їх внесенням на 

банківський рахунок, банківський вклад у відповідному банку.  

Інколи ознака особливого довірчого характеру правовідношення між 

установником довірчого управління та управителем «виводиться» із 

особливостей правового регулювання вказаних обставин. Так, В. В. 

Чубаров [30, c. 358], підкреслюючи, що довірче управління за 

законодавством країн із континентальною системою права не наділене 

особливим рівнем довіри, який визначається нормами англо-американської 

системи права. Тим не менше  вважає, що «значення особистості сторін 

договору та особистості третьої особи – вигодоодержувача є достатньо 

значимим». Особливо це є помітним при аналізі норм Цивільного кодексу 

України про відмову від договору довірчого управління у зв’язку із 

неможливістю управителя здійснювати управління особисто. 



 41 

Проведений аналіз правової природи відносин за договором 

управління майном та ознак, що вирізняють його від інших цивільно-

правових конструкцій, дає можливість дійти висновку, що договір 

управління майном є самостійним правовим інститутом, якому характерні 

ознаки як зобов’язальних, так і речових прав. 

 На сьогодні актуальним є питання можливості застосування 

конструкції договору управління майном до відносин за договором 

номінального банківського рахунку. 2 березня 2011 року до Верховної 

Ради України було подано проект Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо запровадження інституту 

номінальних банківських рахунків)» [148] та проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження 

інституту номінальних банківських рахунків)» від 02.03.2011 № 8188 [147]. 

Номінальний банківський рахунок відкривається банком клієнтові 

(власникові рахунку) для проведення операцій з грошовими коштами, що 

не є грошовими коштами цього клієнта (власника рахунку). У договорі 

номінального банківського рахунку мають бути вказані особа, яка є 

власником грошових коштів, що знаходяться на номінальному рахунку, на 

адресу якої мають бути перераховані грошові кошти, що знаходяться на 

даному номінальному рахунку (вигодонабувач).  

У багатьох випадках при проведенні фінансових, торговельних і 

інших операцій грошові кошти спочатку зараховуються на звичайні 

поточні банківські рахунки посередників, наприклад, довірчого керівника, 

і тільки потім надходять на рахунок кінцевого одержувача. При цьому 

посередник як власник рахунку має повне право розпоряджатися цими 

засобами на свій розсуд. Зокрема, він може направляти платежі, що 

поступили на його рахунок по іпотечних кредитах, на власні потреби, що 

створює додаткові ризики для кредиторів. Додатково існує ризик того, що 

на ці грошові кошти буде звернено стягнення за власною кредиторською 
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заборгованістю посередника. Запровадження на законодавчому рівні 

інституту номінальних банківських рахунків знімає ці ризики.  

У зарубіжному законодавстві банківські рахунки, призначені для 

зарахування на них чужих грошових коштів, отримують спеціальне 

найменування. Аналіз законодавства зарубіжних країн свідчить про 

використання таких найменувань: «довірчі рахунки» (Німеччина), 

«клієнтські рахунки» (Данія), «номінальні рахунки» (Голландія), «ескроу-

рахунки» (штат Каліфорнія). 

Зокрема, аналіз законодавства Німеччини показав, що в ньому 

закріплений саме генеральний (загальний) режим номінальних банківських 

рахунків, тобто розрахований на всі випадки, коли на основі того або 

іншого договору здійснюється зарахування грошових коштів не з метою 

розпорядження ними власником номінального банківського рахунку. Він 

відкривається в банку з тим, щоб усі грошові кошти, що надходять на 

рахунок, знаходилися у власника цього рахунку без можливості звернення 

стягнення на них за боргами власника цього рахунку [199, c. 1025]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 316 Цивільного кодексу України передбачений 

особливий вид права власності – право довірчої власності, яке виникає 

внаслідок закону або договору управління майном.  

У свою чергу, відповідно ст. 1029 Цивільного кодексу України за 

договором управління майном одна сторона (установник управління) 

передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, 

а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені 

управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної 

ним особи (вигодонабувача). 

Проведений системний аналіз вищевикладених правових норм 

чинного законодавства України дає можливість обґрунтувати висновок про 

можливість виникнення плутанини в правозастосовній практиці при 

використанні саме терміна «довірчий банківський рахунок» (як 

передбачено законодавством Німеччини). 
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У даному законопроекті пропонується використати законодавчий 

досвід Голландії, в якому використовується термін «номінальний 

рахунок», оскільки в чинному законодавством України вже існує інститут 

«номінальних утримувачів» цінних паперів, який за своєю правовою 

природою дуже близький до інституту номінальних банківських рахунків, 

що пропонується запровадити даним законопроектом. Зокрема, під 

номінальним утримувачем цінних паперів розуміють юридичну особу 

(торгівця цінними паперами, депозитарія або довірче товариство), яка 

зареєстрована в системі ведення реєстру власників іменних цінних паперів, 

якій цінні папери передані для здійснення операцій з ними за дорученням і 

в інтересах власника. Тобто, виходячи з дефініції даного терміна, 

номінальний утримувач здійснює операції з цінними паперами, що не 

належать йому на праві приватної власності, в інтересах та за дорученням 

довірителя. 

Відповідно до вищевказаних законопроектів в Україні 

запроваджується інститут номінальних банківських рахунків. Таким 

чином, номінальний рахунок може бути відкрито клієнтом банку для 

перерахування туди коштів, якими він не може вільно розпоряджатися, 

оскільки такі кошти є власністю третіх сторін. Договір про відкриття 

номінального рахунку має передбачати перелік документів, необхідних для 

того, аби кошти було перераховано із номінального рахунку на поточний 

банківський рахунок вигодонабувача. Права власника рахунку 

розпоряджатись коштами на ньому є обмеженими. Також, якщо про це 

зазначено в договорі про відкриття номінального рахунку, банк може 

надавати інформацію вигодонабувачу про залишок коштів на рахунку на 

його вимогу. Звернення стягнення за виконавчими документами на 

грошові кошти, що знаходяться на номінальному банківському рахунку 

(рахунках), власником якого є боржник, не допускається 

Отже, сьогодні дійсно існує потреба в запровадженні такого 

інституту цивільного права, як номінальний банківський рахунок, коли 
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володілець такого рахунку діє в чужому інтересі. У даній ситуації не 

виникає відносин представництва. Відокремлення майна в указаному 

випадку має похідний характер. 

Можливість застосування норм гл. 70 Цивільного кодексу України 

до регулювання відносин між сторонами щодо номінального банківського 

рахунку залежить від відповіді на питання, що виступає об’єктом даного 

договору. Існує три варіанти відповіді на це питання: право вимоги, 

грошові кошти чи сам банківський рахунок. Сам банківський рахунок не 

може бути об’єктом управління, оскільки,  це лише форма акумулювання 

грошових коштів. Підтвердженням даного положення є проект ст. 1066-1 

Цивільного кодексу України, де зазначено, що обмеження прав клієнта 

щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його 

рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання 

рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом, у разі 

зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням 

тероризму. Право вимоги є наслідком здійснення управління, а не самим 

об’єктом. Тому, на нашу думку, насправді в управління передаються 

грошові кошти, які й виступають об’єктом управління. Отже, ми вважаємо, 

що відносини, які виникають з номінальних банківських рахунків, за своєю 

природою є відносинами з управління майном. 

Оскільки договори управління майном, якими, зокрема, 

передбачається створення трасу, мають високий ризик їх використання з 

метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, вбачається за 

доцільне розглянути повноваження юридичних осіб у сфері фінансового 

моніторингу з метою запобігання використовувати договори управління 

майном в незаконних цілях. 

Для виконання юридичною особою обов’язків суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу, керівник юридичної особи разом із особою, яка 

є відповідальною за здійснення фінансового моніторингу в товаристві, 
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уповноважують інших осіб, які будуть здійснювати ідентифікацію, 

верифікацію клієнтів та формувати справу клієнта. 

Згідно із правилами, як діють в товаристві, ідентифікацію та 

верифікацію клієнтів, мають право здійснювати треті особи. 

Під час проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, мають бути 

здійснені наступні кроки: 

- проведено первісну ідентифікацію та верифікацію; 

- у випадку наявності підозр в уповноваженої особи щодо повноти 

та достовірності інформації, отриманої від клієнта, уповноважена 

особа має право уточнити таку отриману інформацію; 

- у випадку, якщо строк дії документів, наданих для ідентифікації 

та верифікації, закінчився, уповноважена особа, має право 

вимагати надання оновлених документів; 

- фінансовий стан клієнта та його діяльність мають бути вивчені на 

предмет відповідності послуг, якими клієнт має намір 

скористатись, його матеріальному стану; 

- за наявності підозр щодо високого ризику здійснення операцій з 

метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, про 

такі фінансові операції має бути повідомлено відповідному органу 

державної влади; 

З врахування вищевказаного, слід зробити висновок, що, відповідно 

до чинного законодавства, юридичні особи мають широкі можливості 

щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Команії мають право як самостійно збирати необхідну інформацію, так і 

вимагати надання її клієнтом або відповідним органом державної влади на 

підставі офіційного запиту. 

Вказані вище документи та інформація мають містити актуальну та 

повну інформацію на дату їх подання. 

Особливо питання ідентифікації кінцевих вигодонабувачів є вагомим 

при встановлені ділових відносин із юридичними особами, які у своїй 
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структурі мають трасти. Так, законодавство більшості країн вимагає 

встановити не тільки номінального власника, але й фактичного 

вигодоодержувача юридичної особи [127]. Суб’єктам первинного 

фінансового моніторингу законом надається ряд прав, які дозволяють 

виконати обов’язок щодо встановлення фактичного власника в структурі 

юридичної особи. 

Проведення ідентифікації клієнта, а також його верифікація та 

уточнення інформації здійснюються у таких випадках: 

- при намірі встановити ділові відносини; 

- виникнення підозри, що дії клієнта можуть бути пов’язані з 

відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму; 

- якщо фінансова операція, яка буде здійснюватись підлягає 

фінансовому моніторингу; 

- якщо одноразово з клієнтом проводиться операція, сума якої 

становить визначену законом границю для повідомлення відповідних  

органів державної влади. 

Якщо в уповноваженої особи виникає підозра, що клієнтом було 

надану неповну або недостовірну інформацію, вона має право провести 

поглиблену перевірку діяльності клієнта. 

Чинним законодавством України, встановлено можливість для 

фінансових установ передавати третім особам прав проводити верифікацію 

та ідентифікацію клієнтів. На наш погляд така практика є прогресивною 

для України, оскільки на даний момент не всі суб’єкти фінансового 

моніторингу мають достатній рівень ресурсів для самостійної ідентифікації 

клієнтів. Хоча на законодавчому рівні і передбачено можливість залучення 

третіх осіб для здійснення окремих функцій суб’єкта фінансового 

моніторингу, проте нормативно-правовими актами саме порядок реалізації 

такого права не передбачений. 
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З метою сприяння виконання суб’єктами фінансового моніторингу 

свої обов’язків в частині протидії легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом, держава частково взяла на себе функцію 

інформативного забезпечення суб’єктів, в тому числі документами щодо 

ідентифікації клієнтів. 

Незважаючи на те, що законодавством надано широкі можливості 

для самостійного збору юридичними особами інформації про клієнтів, слід 

наголосити, що саме клієнт зобов’язаний в першу чергу надавати 

інформацію юридичній особі з якою він має намір мати ділові відносини. 

У випадку, якщо клієнт відмовляється надавати самостійно запитувану 

інформацію, товариство зобов’язане відмовитись від співпраці з таким 

клієнтом. Тобто, самостійний збір юридичною особою необхідної 

інформації має здійснюватись лише з метою перевірки інформації, яка 

надані клієнтом. 

В розрізі дослідження договору управління майном у міжнародному 

приватному праві, окремої уваги заслуговує питання вивчення інформації 

про кінцевого вигодоодержувача (контролера) у правовідносинах, які 

виникають з договору управління майном. 

Внутрішні відносини з договору управління майном виникають між 

управителем, установником управління і вигодоодержувачем. Саме 

наявність вигодо одержувача у правовідносинах ускладнює можливість 

ідентифікації останнього. Так, без наявності бажання в установника 

управління розкрити інформацію перед третіми особами (не враховуючи 

управителя) фінансовим установам при вступі у правовідносини з 

управителем неможливо самостійно встановити фактичного бенефіціара, 

який буде отримувати вигоду та в інтересах якого управитель буде діяти. 

Саме неможливістю встановлення фактичного вигоодержувача найчастіше 

і зловживають сторони. 

Разом з цим, у випадку, якщо суб’єкт, стосовно якого управитель 

реалізую надані йому речові права за договором управління майном, 
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відмовляється розкривати інформацію про вигодоодержувача, фінансова 

установа має право відмовити у встановлення ділових відносин. 

Слід звернути увагу, що інформація про фактичного 

вигодоодержувача має бути з’ясована до моменту встановлення ділових 

відносин. 

Надалі розглянемо, яку саме інформацію потрібно встановити 

суб’єктам фінансового моніторингу при вступі у правовідносини з 

управителем: 

1) якщо управителем виступає фізична особа, в першу чергу, 

необхідно здійснити верифікацію такої особи (тобто на підставі 

документів, які посвідчують особу, перевірити чи це дійсно та особа), 

надалі потрібно встановити паспортні дані, орган, який видав паспортний 

документ, дату видачі, надалі встановлюється статус платника податків, 

тобто чи присвоєно особі реєстраційний номер картки платника податків, 

або зроблено відмітку в паспортному документі про відмову від 

присвоєння такого номеру. Надалі рекомендується провести аналіз 

фінансового стану такої особи, та з’ясувати чи особа має намір в законних 

цілях скористатись коштами. У цьому випадку постає питання, чи 

потрібно з’ясовувати в інтересах кого діє особа. На наш погляд, це 

потрібно встановлювати з метою забезпечення законності дій особи та 

вивчення кінцевого бенефіціара правовідносин; 

2) оскільки, договір управління має оплатний характер, то 

закономірно, що фізична-особа підприємець, яка здійснює управління 

майном на постійній основі, на власний ризик, також може виступати 

суб’єктом правовідносин з договору управління майном. Щодо фізичної 

особи-підприємця, також, потрібно провести верифікацію такої особи, на 

підставі паспорту, встановити серію, номер паспорту, орган, який його 

видав, дату видачі. Також, потрібно з’ясувати статус платника податків 

такої особи. Для цього потрібно отримати дані облікової картки платника 

податків, а також визначити, яка система оподаткування застосовується до 
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фізичної особи-підприємця. Оскільки фізична особа-підприємець здійснює 

підприємницьку діяльність, то з метою вивчення її фінансового стану 

доцільно проаналізувати дані фінансової світності, яка подається до 

органів деревної податкової служби. Під час вивчення фінансової звітності 

у суб’єкта фінансового виникає можливість виявити, чи наявне майно, 

передане в управління такій особі; 

3) якщо управителем виступає юридична особа, то суб’єкту 

фінансового моніторингу потрібно встановити не тільки дані, які дають 

змогу ідентифікувати саму юридичну особу (найменування, 

місцезнаходження, код за ЄДРПОУ), а також – дані, які дають змогу 

ідентифікувати кінцевих вигодоодержувачів товариства та осіб, які мають 

право розпоряджатись майном юридичної особи. Також, з метою 

визначення напрямку руху грошових коштів, законодавством вимагається 

з’ясувати інформацію про банківські рахунки юридичної особи, в тому 

числі номер і дату відкриття такого рахунку. 

Що стосується ідентифікації та верифікації нерезидентів, то суб’єкт 

фінансового моніторингу, зобов’язаний встановити таке: 

1) для фізичної особи, по аналогії з резидентами України, 

встановлюються дані документа, на підставі якого проведено верифікацію 

суб’єкта, прізвище, ім’я, по батькові (якщо було присвоєно) громадянство 

такої особи. На нашу думку, доцільним є також вивчення фінансового 

стану клієнта та законність підстав його перебування на території України; 

2) для юридичної особи визначаються дані щодо найменування, 

банківського рахунку, органи, які управляють юридичною особою, їх 

склад, та дані, які дають змогу ідентифікувати керівництво юридичної 

особи. Суб’єкту фінансового моніторингу надається також копія 

легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або 

нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу 

іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.  
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Чинним законодавством у сфері протидії відмиванню доходів, 

одержаних злочинним шляхом, не враховано випадки, коли 

правовідносини виникають між фінансовою установою, яка є резидентом 

України, та конструкцією, яка невідома праву України (наприклад, 

трастом). 

Так, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію 

відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» 

траст розглядається виключно як юридична особа. Тобто, виступає 

суб’єктом таких правовідносин. Разом з цим не враховано, що траст може 

створюватись як механізм управління майном, на підставі акту. У цьому 

випадку ідентифікації підлягає не особа, яка створила траст, а особа – в 

інтересах якої створено траст, тобто вигодоодрежувач. Саме 

вигодоодержувач буде отримувати вигоду від діяльності трасту. 

У випадку, якщо особа діє від імені іншої особи, або в інтересах 

іншої особи, або якщо існує сумнів, чи виступає особа від власного імені, 

суб’єкт фінансового моніторингу зобов’язаний провести також 

ідентифікації особи в інтересах або від імені якої проводиться фінансова 

операція. Така вимога закону покликання сприяти розкриття інформації 

про фактичних вигодоодержувачів фінансових операцій.  

Обов’язок управителя повідомляти третіх осіб про те, що він діє як 

управитель передбачений ч. 2 ст. 1038 Цивільного кодексу України. Цьому 

обов’язку кореспондує право суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу вимагати від особи надання інформації в інтересах кого діє 

така особа. 

У такому випадку, може виникнути необхідність уточнення 

інформації, в тому числі, про вигодоодержувача та умови договору 

управління майном. 

За результатами детального вивчення інформації про клієнта, 

контрагент має визначити групу ризику для клієнта. З урахуванням 
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затверджених товариством критеріїв, клієнтові може бути присвоєно 

високий, середній або низький ризик. Залежно від присвоєної групи ризику 

надалі визначається поряд оновлення та актуалізації інформації про 

клієнта. Усі перелічені заходи доцільно проводити в рамках політики 

«знай свого клієнта». 

У випадку, якщо особа, яка є стороною договору, має намір його 

достроково припинити, сплативши залишок заборгованості за договором, 

така особа має звернутись до свого контрагента з проханням надати 

рахунок, на підставі якого буде здійснена оплата. У свою чергу, 

контрагент, який є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, 

зобов’язаний перевірити та встановити джерело походження коштів у 

клієнта для проведення фінансової операції. Підтвердженням законності 

походження коштів, може бути, наприклад, банківська виписка, довідка 

про заробітну плату, документи про виплату дивідендів тощо. 

Таким чином, якщо юридичні особи, які є суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу будуть у своїй діяльності чітко дотримуватись 

вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму, розповсюдження зброї 

масового знищення, ризик їх використання для досягнення незаконних 

цілей, в тому числі при укладенні договорів управляння майном, буде 

значно зменшений. 

 

1.3. Джерела регулювання відносин, які виникають за договором 

управління майном 

 

При регулюванні відносин з іноземним елементом за договором 

управління майном у міжнародному приватному праві застосовуються 

джерела міжнародного приватного права, серед яких внутрішнє 

законодавство держави та міжнародні нормативно-правові акти. 
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Важливе місце серед міжнародних нормативно-правових актів 

посідають міжнародні договори. З метою подолання розбіжностей між 

правовими системами світу укладаються міжнародні конвенції – 

багатосторонні міжнародно-правові акти, які місять переважно колізійні 

норми, спрямовані на визначення компетентного законодавства та 

встановлення умов і меж його застосування. 

Поряд з формуванням міжнародного договірного регулювання 

договірних відносин з іноземним елементом принципи правового 

регулювання вказаних відносин закріплені в регламентах.  

Міжнародним нормативно-правовим актом, яким регулюються 

договірні відносини з іноземним елементом, є Регламент ЄС № 593/2008 

Європейського Парламенту і Ради від 17 червня 2008 року про право, що 

застосовується до договірних зобов’язань («Рим І») Цей Регламент, як і 

прийнятий раніше Регламент (ЄС) № 864/2007 від 11 липня 2007 р. про 

право, що підлягає застосуванню до недоговірних зобов’язань («Рим II»), 

встановлює на території держав-членів Європейського співтовариства і 

Європейського Союзу (ЄС) однакові правила «конфлікту законів» – 

колізійні норми, що визначають законодавство якої саме держави (не 

обов’язково держави-члена ЄС) повинне застосовуватись в тому випадку, 

якщо правовідносини містять іноземний елемент і, відповідно, може 

регулюватись правом різних країн. 

Регламент «Рим I» вирішує проблему конфлікту законів (колізійну 

проблему) щодо найбільш поширеного виду зобов’язань 

приватноправового характеру – зобов’язань, які виникають на підставі 

цивільно-правових або торгових (комерційних) договорів. Даний 

Регламент набрав чинності 17 грудня 2009 року для країн-учасниць 

Європейського Союзу. Відповідно до п. 19 даного Регламенту при 

відсутності вибору право, що підлягає застосуванню до договору, має 

визначатися відповідно до правила, передбаченого для різних категорій 

договорів. У випадку, якщо договір не може бути віднесений до однієї з 
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визначених Регламентом категорій або якщо за своїми ознаками він 

належить до кількох категорій, то договір регулюється правом країни, де 

знаходиться місце проживання сторони, яка повинна здійснити виконання 

договору, якщо умови такого виконання мають вирішальне значення для 

змісту договору (така ситуація існує, зокрема, у відносинах за договором 

управління майном). У випадку, якщо договір складається із сукупності 

прав і обов’язків, які можуть бути віднесені до декількох категорій 

договорів, виконання, має вирішальне значення для змісту договору та має 

визначатися відносно місця здійснення основних дій за договором [151]. 

Регламентом «Рим І» встановлено універсальний режим 

застосування колізійних норм до договірних зобов’язань, тобто право, яке 

зазначене Регламентом «Рим І», має затосовуватись навіть у тому випадку, 

якщо воно не є правом однієї з держав, яка членом Європейського Союзу 

(ст. 2 Регламенту «Рим І»). 

Отже, сфера, в якій застосовується Регламент «Рим І», є широкою, і 

вона не вимагає зв’язків сторін із Європейським Союзом. Регламент «Рим 

І» визначає право, яке підлягає застосуванню ad intra та ad extra, тобто як 

до внутрішніх справ Європейського Союзу, так і до зовнішніх справ. Отже, 

зазначений Регламент буде застосовуватися навіть в тому випадку, коли 

договір буде укладений між юридичними або фізичними особами, що є 

резидентами двох держав, які не є членами ЄС, але, але обставини справи 

вимагають, щоб спір між ними розглядався у суді держави, яка є членом 

ЄС. Отже, для застосування Регламенту «Рим І» немає необхідності, щоб 

суб’єкт, який є стороною правовідносин, проживала чи мала місце 

реєстрації в державі, яка є членом Регламенту [21]. 

Міжнародні конвенції, норми яких регулюють відносини за 

договорами управління майном, за якими передбачено виникнення права 

довірчої власності, були підготовлені Гаазькою конференцією з 

міжнародного приватного права, основна мета діяльності якої полягає в 

розробці багатосторонніх конвенцій у різних сферах міжнародного 
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приватного права. Зазначеною організацією була підготовлена Гаазька 

конвенція про право, що застосовується до трастів та їх визнання від 1 

липня 1985 року (далі – Гаазька конвенція). Хоча дана Конвенція і не 

ратифікована Верховною Радою України, однак її положення становлять 

значний інтерес у зв’язку з активним запровадженням довірчих 

конструкцій у національне законодавство [191]. 

Гаазька конвенція набула чинності з 1 січня 1992 року. На даний 

момент Гаазька конвенція набула чинності для 9 країн: Італії, 

Люксембургу, Нідерландів, Великобританії, США, Канади, Австралії, 

Франції, Кіпру.  

Гаазька конвенція містить переважно норми матеріального права, що 

регулюють довірчі відносини з іноземним елементом, та колізійні норми, 

які дозволяють визначити, право якої країни слід застосовувати до їх 

регулювання. 

Гаазька конвенція поширює свою дію на трасти (довірчу власність, 

під якими розуміє правовідносини, встановлені за життя або після смерті 

особою довірителем (установником трасту), коли майно передається під 

контроль довірчого власника на користь бенеціфіарія або для досягнення 

точно визначеної мети (ст. 2). Використовуючи формулювання «передача 

майна під контроль», у Гаазькій конвенції не конкретизується, чи це є 

передача майна: а) у власність, б) в управління, в) у зберігання тощо [121, 

с. 68]. 

Таке формулювання Гаазької конвенції критикувалось у літературі. 

Так, на думку Д. В. Дождєва, передача майна під контроль передбачає не 

лише відсутність власності у довірчого власника, але і збереження права 

власності на стороні установника управління. Вчений вбачає нелогічним 

передачу майна під контроль іншої особи зі збереженням права власності в 

особи, яка передає майно, таким чином порушується основоположний 

принцип трасту, оскільки траст може встановлюватись лише із передачею 

права власності [40]. 
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Однак існує позиція, якої дотримується голова делегації від Великої 

Британії П’ятнадцятої Гаазької конференції Д. Хейтон, який стверджує, що 

дане положення Конвенції показує класичну модель англо-американського 

трасту, яка передбачає одночасне існування права власності на передане 

майно у довірчого власника та у бенефіціарія. 

На думку Г. В. Онищенко, сфера дії Гаазької конвенції є достатньо 

вузькою, однак вона чітко встановлює поняття трасту та його 

характеристики. Крім того, вона надає право країнам-учасницям 

самостійно приймати рішення про поширення дії Гаазької конвенції на 

інші види трастів, про що має бути зроблено відповідне застереження. 

Також важливим положенням Гаазької конвенції є, на нашу думку, 

можливість її застосування країнами, які не визнають конструкції трасту. 

Саме останнє положення є важливим для України, яка на даний момент 

перебуває на стадії запровадження довірчих конструкцій у національне 

законодавство.  

Крім аналізу поняття трасту окремої уваги заслуговує дослідження 

так званих «попередніх питань» (preliminary issues), які викладені в ст. 4 

Гаазької конвенції, оскільки чітке розмежування акта, на підставі якого 

створено траст, та самих правовідносин в рамках трасту має принципове 

значення. 

Відповідно до ст. 4 Гаазької конвенції вона не застосовується до 

питань, що стосуються визнання дійсності юридичних актів, на підставі 

яких майно передано управителеві. 

Ратифікація Україною Гаазької конвенції надасть змогу не лише 

удосконалити національне законодавство у сфері довірчих відносин, але й 

дозволить використовувати конструкцію міжнародного трасту та 

застосовувати до його регулювання право інших країн, які мають 

розвинуте трастове законодавство. Положення Гаазької конвенції не 

передбачають виникнення «розщепленої» власності на передане в 

управління майно, оскільки, згідно зі ст. 2 Гаазької конвенції, майно 
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передається під контроль, а не у власність довірчого власника. З цих 

підстав ратифікація Україною Гаазької конвенції не призведе до 

автоматичного введення в національне законодавство класичного трасту – 

інституту, застосування якого може суперечити імперативним нормам 

українського законодавства [121, с. 74]. 

Щодо міжнародних договорів, які містять норми процесуального 

права, що встановлюють порядок визначення підсудності справ, то 

основними є Брюссельська конвенція з питань підсудності та примусового 

виконання судових рішень з цивільних справ та торговельних справ 1964 

року (далі – Брюссельська конвенція) [189] та Конвенція Лугано про 

міжнародну підсудність та визнання і виконання рішень з цивільних і 

торгвельних справ 1988 року (далі – Конвенція Лугано) [193]. Між тим 

Брюсельська конвенція продовжує застосовуватись у відносинах з Данією 

та ЄС. Для інших країн ЄС діє Регламент Брюсель І [201] в редакції від 12 

грудня 2012 року, який почав діяти з 10 січня 2015 року.  

У частині регулювання відносин за договором управління майном з 

іноземним елементом національне законодавство різних країн 

сформувалось історично, а тому відрізняється залежно від правової сім’ї. 

У країнах з англосаксонською системою права прийняті спеціальні 

закони, які регулюють порядок створення та діяльності трастів, у тому 

числі багато юрисдикційних та міжнародних. В інших країнах відсутнє або 

практично відсутнє спеціальне законодавство, що має застосовуватись до 

довірчих відносин з іноземним елементом, тому вибір права, яке має 

застосовуватись до їх регулювання, визначається на підставі загальних 

положень законів про міжнародне приватне право.  

Нормативні акти, які поширюють свою дію лише на «національні» 

довірчі правовідносини, можуть застосовуватись і до тих довірчих 

правовідносин, що підпадають під юрисдикцію двох і більше держав. В 

останньому випадку вказані нормативно-правові акти будуть 
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застосовуватись тоді, коли до права відповідної країни відсилатиме обрана 

судом колізійна норма. 

Що стосується України, то колізійні норми щодо договірних 

зобов’язань розміщені у розділі VI Закону «Про міжнародне приватне 

право». Статтею 43 вказаного Закону реалізовано принцип автономії волі 

та передбачено право сторін самостійно обирати право, що має 

застосовуватись до договору, крім випадків, коли вибір права прямо 

заборонений законами України. Згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» у разі відсутності вибору права держави 

застосовується право, яке має найбільш тісний зв’язок з правочином. 

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

таким правом визнається право держави, у якій сторона, що повинна 

здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту правочину 

(управитель), має своє місце проживання або місцезнаходження, якщо 

інше не передбачено або не випливає з умов суті правочину або сукупності 

обставин справи [56]. 

Значну роль у регулюванні довірчих правовідносин в країнах 

загального права відіграють судові прецеденти, що визначають порядок 

створення та існування трасту, права та обов’язки суб’єктів тощо. 

Останнім часом набувають поширення судові прецеденти, сформовані 

міжнародними судовими установами. У країнах континентального права 

судові прецеденти є джерелом права, проте, вони, а також судова практика 

цих країн можуть та мають враховуватися судами при вирішенні спорів, 

що виникають з таких відносин. 

З цих підстав доцільним видається запровадження збірників судової 

практики за категоріями справ, які б включали і спори, що виникають з 

довірчих правовідносин. 

Наступним регулятором відносин з іноземним елементом за 

договором управління майном є міжнародний звичай.  
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Відповідно до ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН міжнародним 

звичаєм визнається «доказ загальної практики, визнаний як правова 

норма» [199, с. 258]. 

На думку В. О. Канашевського, всі міжнародні звичаї поділяються на 

дві категорії: ті, які склались в практиці взаємовідносин між державами (є 

джерелами міжнародного публічного права), та ті, які склались в практиці 

міжнародної торгівлі між приватними особами (міжнародні торгові звичаї) 

[67, с. 89]. 

На думку Г. К. Дмітрієвої, правовий звичай може бути джерелом як 

міжнародного публічного, так і національного права. Тому для вирішення 

питання, чи є звичай джерелом міжнародного приватного права, потрібно 

виходити з того про який звичай йде мова [96, с. 94]. 

Зазначений автор виокремлює «міжнародно-правовий звичай – 

…усталені в практиці правила, яким держава надає юридичну силу…», 

«звичаї міжнародного торгового або ділового обороту склались не у 

відносинах між державами, а між фізичними та юридичними особами 

різних держав в підприємницькій сфері». З погляду Г. К. Дмітрієвої, 

останні не мають юридичної сили та не можуть бути правовими 

джерелами ані міжнародного (публічного), ані національного права. 

Термінологічно це не звичаї, а узвичаєння. Разом з тим, звичаї 

міжнародного торгового обороту можуть бути джерелами права, якщо 

держава визнає їх такими [96, с. 96–97]. 

На думку Р. А. Майданика, якщо класифікувати звичаї за сферою 

застосування, то вони поділяються на звичаї ділового обороту, міжнародні 

звичаї, норми звичаєвого права, судові звичаї. Видом правового звичаю є 

звичай ділового обороту, під яким розуміється усталене правило 

поведінки, яке широко застосовується в сфері підприємницької діяльності. 

Міжнародні звичаї, з погляду вченого, використовуються для регулювання 

приватних відносин на міжнародному рівні. Таке використання 

міжнародних звичаїв пояснюється тим, що при регулюванні відносин з 
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іноземним елементом постає питання: право якої держави підлягає 

застосуванню [90, с. 68].  

Коли розглядають міжнародні звичаї, то, як правило, мають на увазі 

сформовані багаторічною практикою правила поведінки у сфері торгівлі. 

Серед них називають Принципи УНІДРУА, Міжнародні правила з 

уніфікованого тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС), Уніфіковані 

звичаї та правила для документальних акредитивів, Уніфіковані правила з 

інкасо. Найпоширенішою в Україні є практика використання 

ІНКОТЕРМС.  

До числа міжнародних правових регуляторів цивільних 

правовідносин, окрім норм міжнародних договорів віднесені 

«загальновизнані принципи та норми міжнародго права». Загальновизнані 

принципи та норми міжнародного права можуть мати форму міжнародно-

правових звичаїв. Звичаєві міжнародні правові норми виникають у 

результаті міждержавної практики, коли дії держави дозволяють визначити 

встановлення норм міжнародного права. 

Міждержавна практика щодо регулювання окремого виду 

правовідносин може полягати в тому, що за відновідних обставин суб’єкти 

правовідносин здійснюють визначені дії, чи навпаки, утримуються від 

здійснення окремих дії. На думку Г. І. Тункіна, особливу роль у 

виникненні міждержавної практики відіграє практика органів держави, які 

наділені компетенцією в галузі зовнішніх відносин [166, с. 101]. Звичаї 

набувають юридичного значення в результаті однорідних, ідентичних дій 

держави та певним чином вираженого нею наміру надати таким діям 

нормативного значення. 

Під загальновизнаними нормами міжнародного права прийнято 

розуміти ті правила, які визнаються як «правова норма», яка визнана 

більшістю держав. Практично в усіх випадках, коли необхідно встановити 

наявність тієї чи іншої загальновизнаної норми міжнародного права, 

звичайна процедура полягає в тому, щоб вивчити, чи існує загально-
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прийнята практика регулювання аналогічних правовідносин. І якщо така 

практика наявна, то слід з’ясувати, чи отримала вона визнання як правова 

норма та якою кількістю держав вона визнана. Відомо, що звичаєвими 

нормами є основні принцими міжнародного права, а саме: повага до 

суверенітету, невтручання до внутрішніх справ іншої держави тощо. 

Загальновизнані норми відіграють роль правового регулятора 

головним чином міждержавних відносин, і їх роль в регулювання 

цивільних відносин є обмеженою. Наприклад, Л. А. Лунц вважав, що 

«лише щодо небагатьох питань колізій законів можна спиратись на 

міжнародний звичай як джерело права. У колізійному праві роль 

міжніродного звичаю, за деякими винятками, обмежується нормами, які 

безпосередньо виникають із засад державного суверенітету» [86, c. 62]. 

Варто відзначити, що поняття «загальновизнанні норми 

міжнародного права» не стосуються міжнародних торгових звичаї. Що 

стосується регулювання цивільних відносин, то під визначення можуть 

потрапляти такі форми міждержавної практики, як заборона дискримінації, 

незаконної торгівлі, в деяких випадках - обхід законів іншої держави. 

Наприклад, заборона торгівлі культурними цінностями та порушення 

валютного законодавства. 

Загальні принципи міжнародного права мають вищу юридичну силу 

у міжнародних відносинах, і їм притаманна імперативність. Вони 

виступають як критерій законності, системоформуючий фактор і можуть 

бути основою для прийняття рішень  конкретних справ. 

Наприклад, якщо в міжнародному публічному праві як засоби 

економічного тиску називають економічну блокаду, бойкот, ембарго, 

затримання або арешт морських суден тощо, то в міжнародному 

приватному праві до таких дій буде належати будь-який примус (до 

укладання правочинів, партнерства). Правовідношення, яке виникло під 

загрозою застосування сили, є недійсним. Інший принцип міжнародного 

права – принцип невтручання у внутрішні справи, покладає на державу 
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зобов’язання не розповсюджувати свій контроль на іноземних юридичних 

та фізичних осіб, які знаходяться на своїй національній території. 

 Таким чином, щодо застосування загальновизнаних принципів 

міжнародного права до відносин, які виникають за договором управління 

майном, слід зазначити, що ними прямо не регулюються вказані відносини, 

але такі принципи відіграють значну роль при встановленні основних 

засад, на підставі яких визначається подальше нормативне закріплення  

механізму регулювання правовідносин. 

При виконанні договору управління майном управитель 

зобов’язаний діяти в інтересах установника управління. Здійснення такого 

обв’язку часто пов’язане із укладенням управителем договорів поставки з 

іншими особами. Оскільки нами розглядаються відносини з іноземним 

елементом, то доцільно було б дослідити і питання застосування 

ІНКОТЕРМС 2010, які використовуються при укладанні договорів 

поставки між управителем та третіми особами. Нововведенням 

ІНКОТЕРМС 2010 є те, що нові умови ІНКОТЕРМС передбачають, що 

поставка товарів здійснюється до названого пункту призначення або до 

тремінала (DAT) чи до будь-якого іншого названого місця (DAP). Ці нові 

правила узгоджуються з продавцем, враховуючи всі витрати і ризики (крім 

оформлення імпорту і страхування), пов’язані з транспортуванням товару 

до названого місця призначення. Інкотермс 2010 містять детальні керівні 

принципи, що пояснюють застосування правил і які описують 10 взаємних 

зобов’язань продавців (A-Guidelines) і покупців (B-Guidelines). 

 Щодо «загальних принципів», то з цього приводу можна послатись на 

розроблені під егідою УНІДРУА «Принципи міжнародних комерційних 

договорів». Вони мають факультативну дію, тобто застосовуються лише 

тоді, коли сторони зроблять у контракті спеціальне застереження про те, 

що вони підпорядковують свої відносини цим принципам.  

 Адміністративна рада УНІДРУА зазначила, що принципи є доволі 

гнучкими, аби враховувати постійні зміни, що відбуваються в результаті 
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розвитку технології та економіки, і стосуються практики торгівлі, яка 

перетинає кордони. Водночас вони покликані забезпечити чесність 

міжнародних комерційних відносин шляхом прямого формулювання 

загального обов’язку сторін діяти на засадах добросовісності і чесної 

ділової практики та встановленням в окремих випадках стандартів 

розумної поведінки. Однак дані принципи містять теж лише матеріально-

правові норми стосовно укладення, виконання, а також припинення 

договору, внаслідок чого питання про застосування колізійного методу 

«відповідно до норм міжнародного приватного права» залишилось без 

вирішення. 

 У розумінні того, чим власне є  принципи УНІДРУА, існують певні 

розбіжності. Одні автори (О. Ландо, А. Голдштейн, Дж. Вайнер, 

К. Шмитгофф, О. Мережко та ін.) розуміють lex mercatoria в широкому 

розумінні, включають до нього не лише принципи права, узвичаєння та 

звичаї, втілені у загальновизнаних типових умовах договорів, правилах 

міжнародних організацій та найвідоміших рішеннях арбітражів, але також 

міжнародні конвенції та іноді, навіть, норми національного права. Вузьке 

розуміння lex mercatoria (Б. Голдман, Р. Гуд, Г. Барон, Л. Ануфрієва, 

Ф. Кан, Ф. Фушар, Б. Одіт та ін.) виходить з його звичаєвого, стихійного та 

позадержавного походження, тому конвенції, національні закони та інші 

одержавлені джерела права не визнаються складовими lex mercatoria. 

Автор цієї роботи обґрунтовує вузьке розуміння lex mercatoria, бо воно 

єднає джерела, головною спільною рисою яких є позанаціональне, 

позадержавне, звичаєве походження. Сучасне lex mercatoria у вузькому 

розумінні утворюється тими самими способами, що й середньовічне, воно 

споріднене з ним за походженням та природою. Втім, поєднання деякими 

авторами широкого розуміння сучасного lex mercatoria з визнанням jus 

gentium історичним етапом розвитку lex mercatoria «знецінює» самий цей 

термін, яким позначаються речі зовсім різної правової природи, що мають 

надто мало спільного. Lex mercatoria є позанаціональним елементом 
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комплексного «права міжнародної торгівлі», складовими якого є також 

внутрідержавні акти та міжнародні конвенції. 

Одним з дискусійних питань у сучасному міжнародному приватному 

праві є доктрина Lex mercatoria. Вважається, що її поява є наслідком 

процесів глобалізації в економіці. Разом з цим, до сьогодні відсутня єдина 

точка зору щодо самого факту існування Lex mercatoria. Джерелами Lex 

mercatoria виступають загальновизнані принципи права і норми звичаєвого 

права в сфері міжнародної торгівлі без посилання на окрему національну 

правову систему. Зокрема, до Lex mercatoria відносяться норми 

міжнародного публічного права міжнародних договорів, уніфіковані 

закони (наприклад, Віденську конвенція про договори міжнародної 

купівлі-продажу), загальні принципи, визнані міжнародною спільнотою. 

Хоча загалом й існує загальне розуміння поняття Lex mercatoria, все ж, 

існують різні думки вчених щодо формулювання визначення. Так, С. М. 

Шмітхоф вважає, що Lex mercatoria являє собою транснаціональний 

правових порядок, заснований на  торгових звичаях міжнародної бізнес-

спільноти. 

Гольдман Б. вважає, що Lex mercatoria – це частина міжнародного 

права, яка походить від комерційних звичаїв суб’єктів підприємницької 

діяльності. Ця сукупність загальних принципів та традиційних норм існує 

без зв’язку з конкретною національною правовою системою. 

Бержман Х. Д. і Дассер Ф. Д. розглядають Lex mercatoria як 

сукупність звичаєвого міжнародного або звичаєвого права. 

Ловенфельд Л. Ф. розглядає Lex mercatoria як засіб для арбітрів та 

суддів, коли вони стикаються з невирішеними проблемами 

правозастосування. Іншими словами, воно є доповненням, а не 

альтернативою в пошуку застосовуваного права.  

Як видно, більшість вчених намагаються визначити Lex mercatoria, 

через поняття «джерел права, які до нього відносяться». 
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При цьому їх види перелічуються правознавцями в різному поєднанні 

(комбінаціях). Наприклад, до складу Lex mercatoria входять: 

- звичаї та узвичаєння; 

- звичаї та узвичаєння, типові контракти; 

- звичаї та узвичаєння, типові акти, загальні принципи права; 

- торговельні звичаї та узвичаєння, модельні контракти, стандартні 

умови, загальні принципи права та міжнародна арбітражна 

практика; 

- міжнародне законодавство та торговельні звичаї, до яких 

відносяться комерційна практика, узвичаєння та стандарти, що 

широко застосовуються в міжнародній торгівлі; 

- частина норм міжнародного публічного права, уніфіковані акти, 

загальні принципи права, рекомендовані документи міжнародних 

організацій, звичаї та узвичаєння, стандартні умови договорів, 

арбітражні рішення. 

 Спірним залишається питання щодо включення норм міжнародних 

договорів до Lex mercatoria. Одні вчені (А. Каппус, С.М. Шмітхоф) 

відносять міжнародне законодавство до Lex mercatoria, а інше не відносять 

(М. Дж. Бонел), оскільки вони ратифіковані державами та входять до 

складу національних правових систем. 

 Усі вищезазначені джерела як будь-які джерела права вимагають 

проведення класифікації за їх юридичною силою. В юридичній науці такі 

спроби вже здійснювались. Наприклад, професор А. Гольдстаєн 

запропонував таку ієрархію джерел Lex mercatoria [194, c. 90]: 

- контракт; 

- усталена практика між сторонами правовідносин; 

- загальні умови та форми стандартних документів (що прийняті 

сторонами); 

- торгові звичаї та узвичаєння (міжнародні та національні); 

- Віденська конвенція (якщо інше не визначено сторонами); 
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- загальні принципи, що закладені у Віденській конвенції; 

- національне право, що застосовується до договору; 

- імперативні норми, що застосовуються до національного права; 

- національна судова і міжнародна арбітражна практика; 

- праці вчених. 

 Lex mercatoria є реальною альтернативою (разом з міжнародним та 

національним правом) у виборі сторонами договору права, яке підлягає 

застосування до правовідносин між ними. На підставі цього Ж.Р. Делон 

прийшов до висновку про те, що воно здатне виключити застосування 

національного міжнародного права як вихідних систем права до 

правовідносин за договором. 

 Аналізуючи вказані вище джерела права та практику їх застосування, 

Вищий господарський суд України у роз’ясненні «Про деякі питання 

практики розгляду судами справ за участю іноземних підприємств, 

установ, організацій» встановлює, що в разі відсутності законодавства, що 

регулює спірні правовідносини за участю іноземного суб’єкта 

підприємницької діяльності або якщо угодою сторін передбачено 

застосування цих правил, господарський суд може застосовувати 

міжнародні торгові звичаї [155].  

 Важливим є виявлення провідної ролі практики Суду ЄС та суду 

першої інстанції в гармонізації процесу реалізації норм міжнародного 

приватного права. Правове зближення в напрямі правореалізації має 

велике значення для однакового розв’язання конфлікту кваліфікацій та 

конфлікту юрисдикцій при розгляді справ з іноземними елементами в 

судах держав – членів ЄС. Практично важливим для сторін за договором 

управління майном є виявлення легальних підстав для застосування 

уніфікованих колізійних норм контрактного права ЄС європейськими 

судами до юридичних ситуацій, елементи яких пов’язані з правом України. 

Важливе значення для регулювання довірчих правовідносин з 

іноземним елементом мають загальні принципи права, визнані світовим 
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співтовариством як основоположні засади регулювання правовідносин, а 

саме: принципи добросовісності, розумності, заборони зловживання 

правом та відповідальності. 

У країнах загального права поширеним є вирішення спору, що виник 

з довірчих правовідносин, на підставі вказаних принципів, що дозволяє 

захистити порушені права суб’єкта таких правовідносин за відсутності їх 

нормативного або договірного регулювання. 

Щодо застосування міжнародних договорів України для 

регулювання відносин, які виникають за договорами управління майном, 

слід зауважити таке. 

Частиною першою статті 9 Конституції України встановлено, що 

чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України. Також, якщо міжнародним договором України, який набрав 

чинності в установленому порядку, передбачено інші правила, ніж ті, що 

визначено у відповідному акті законодавства України, то згідно із 

частиною другою статті 19 Закону України від 29 червня 2004 року 

№1906-IV «Про міжнародні договори України», статті 3 Закону України 

«Про міжнародне приватне право» застосовуються правила міжнародного 

договору. 

Під час розгляду конкретної судової справи вирішення (подолання) 

колізії між нормою міжнародного договору України і нормою іншого 

законодавчого акта України належить до компетенції суду. 

Під міжнародним договором України слід розуміти міжнародну 

угоду з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, 

укладену в письмовій формі й регульовану міжнародним правом, 

незалежно від того, викладена така угода в одному або декількох 

пов’язаних між собою документах чи від його конкретного найменування 

(договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) (стаття 2 Віденської 
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конвенції про право міжнародних договорів 1969 року (далі – Віденська 

конвенція), стаття 2 Закону № 1906-IV). 

Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України у формі ратифікації, та договори, які не 

потребують ратифікації й затверджені у формі указу Президента України 

або постанови Кабінету Міністрів України, є частиною національного 

законодавства України. У зв'язку із цим суди при застосуванні 

міжнародних договорів України під час здійснення правосуддя мають 

враховувати, що частиною національного законодавства слід розглядати не 

тільки ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори 

України, а й ті міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано в 

інших формах, погоджених сторонами, наприклад, шляхом «підписання», 

«прийняття», «затвердження» і «приєднання», за допомогою яких держава 

виражає в міжнародному плані свою згоду на обов'язковість для неї 

договору (підпункт b пункту 1 статті 2 Віденської конвенції). 

Під час розгляду справ, вирішуючи (долаючи) колізію між нормою 

міжнародного договору, який набрав чинності для України не шляхом 

надання згоди Верховною Радою України на його обов'язковість у формі 

ратифікації, і нормою іншого акта законодавства України, слід 

враховувати юридичну силу акта законодавства, яким було надано згоду на 

обов’язковість міжнародного договору України. Норми такого 

міжнародного договору застосовуються в порядку, передбаченому для 

відповідного акта законодавства України, з урахуванням співвідношення 

законодавчого акта і підзаконного нормативно-правового акта. 

У разі наявності обґрунтованих сумнівів, пов'язаних із чинністю 

міжнародного договору для України або складом його держав-учасниць, 

для з'ясування спірних питань суди у формі письмового запиту повинні 

звертатися до Міністерства закордонних справ України, яке здійснює 

реєстрацію міжнародних договорів України та загальний нагляд за їх 

виконанням, зберігає їх оригінали або завірені належним чином копії [141]. 
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Для судів України застосування конвенції та практики 

Європейського суду з прав людини набули особливої актуальності з 

прийняттям 23 лютого 2006 року Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини»[53], який у 

ст. 17 передбачає обов’язок судів застосовувати при розгляді справ 

конвенцію та практику Європейського суду як джерело права. 

При цьому цитована стаття містить щонайменше три проблеми. 

Першою з них є проблема невизначеності: закон не дає чіткого визначення 

ані тому, що таке практика Суду, ані тому, чи вважає законодавець 

Конвенцію та практику Суду різними чи відокремленими юридичними 

джерелами права, чи одним правовим джерелом. На це також звертають 

увагу науковці В. Мармазов та П. Пушкар [164, c. 125], які досліджували 

дане питання. Вони вказують, що не можна не погодитися, що прийняття 

цього Закону є величезним позитивним зрушенням у напрямі реального 

наближення правової системи України до розвинених правових систем 

Європи, зокрема, шляхом вивчення та аналізу практики Європейського 

суду з прав людини при розгляді окремих категорій справ щодо сучасних 

правових явищ та прогресивних інститутів права, які не визнаються в праві 

України. 

Другою ж є проблема недосконалості законодавчої техніки. Закон 

вдруге вказує на те, що конвенція є джерелом права. Хоча, виходячи із ст. 

9 Конституції, це очевидно, оскільки конвенція стала частиною 

національного законодавства з моменту її прийняття, а відтак, і джерелом 

права. 

Третьою проблемою є проблема неузгодженості. Ст. 17 Закону 

вказує, що конвенція та практика Суду є джерелом права. Натомість, у 

Кодексі адміністративного судочинства України  у ч. 2 ст. 8 вказується, що 

суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової 

практики Європейського суду з прав людини. З першого погляду такі 

незначні розбіжності є несуттєвими, але враховуючи правила законодавчої 
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техніки [164, c. 85] (точність і визначеність юридичної форми: у нашому 

випадку формулювань і словосполучень та використання стереотипного 

глосарію, який є апробованим у правотворчій діяльності), вони є 

недопустими, адже додають невизначеності до законодавчого акта. 

У теорії права є загальноприйнятим поняття судової практики як 

результату діяльності суду з вирішення справ, що містить певні правові 

положення [179, c. 25]. Результат діяльності Європейського суду 

виявляється у його рішеннях. Виходячи із зазначеного, науковці умовно фз 

судової практики Європейського суду з прав людини відзначають п’ять 

видів рішень: 

1) рішення стосовно прийнятності Європейської комісії з прав 

людини, винесені до 1 листопада 1998 року; 

2) рішення стосовно часткової неприйнятності скарги, прийняті 

палатами Європейського суду з прав людини; 

3) остаточні рішення стосовно прийнятності – неприйнятності 

скарги, прийняті палатами Європейського суду з прав людини; 

4) рішення щодо суті (стосовно порушення), винесені палатами 

Європейського Суду з прав людини; 

5) рішення щодо суті (стосовно порушення), прийняті Великою 

палатою Європейського суду з прав людини.  

При цьому наголошується, що у практиці суду виносяться й інші 

рішення та ухвали, в основному процесуального характеру. Ці рішення та 

ухвали не мають такого ж прецедентного значення, як попередньо 

зазначені рішення, хоча й можуть слугувати орієнтиром при визначенні 

окремих проблем, пов’язаних із розглядом конкретних скарг [164, c. 105]. 

Дрішлюк І. дійшов висновку, що юридична література розглядає три 

види судової практики: поточну або «первинну» (досвід та підходи до 

застосування закону, що відображається при розгляді конкретних справ), 

керівну або «вторинну» (досвід узагальнення закону вищими судовими 

органами, виражений в особливих судових актах центральних органів 
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судової влади, що містять конкретизуючі нормативні приписи), а також 

прецедентну практику (судова практика, що дає принциповий зразок 

тлумачення та застосування права, якому в силу авторитету вищих судових 

органів повинні слідувати інші суди) [42]. 

Мармазов В. та Пушкар П. зазначають, що невідомо, що мав на увазі 

законодавець під словами «практика Суду» – первинну або вторинну 

судову практику чи «прецедентну» практику? Науковці вказують, що в 

юридичній літературі мовою оригіналу використовуються два терміни: 

«jurisprudence» (фр.) та «case-law» (англ.) [1, c. 1027]. При цьому обидва 

терміни, попри їх буквальний словниковий зміст, прийнято вживати для 

позначення всієї сукупності рішень суду. Однак «прецедентною 

практикою» всю сукупність рішень суду можна назвати лише умовно. 

Розглянувши законодавче врегулювання Конвенції та застосування її 

практики, з метою з’ясування значення поняття практики суду необхідно 

розглянути теоретичне питання джерела права та з’ясувати правову 

природу рішень Європейського Суду. 

У теорії права існують різні підходи до розуміння джерела права. Так, 

наприклад, І. Метлова у своєму дисертаційному дослідженні [157, c. 81] 

щодо рішень Європейського Суду з прав людини в системі джерел 

російського права наголошує, що термін «джерело права» є багатозначним. 

В юридичній літературі цим терміном позначається джерело права в 1) 

матеріальному значенні; 2) в ідеальному значенні; і 3) в юридичному 

(формальному) значенні. Говорячи про рішення Європейського Суду, 

необхідно розуміти, що мається на увазі рішення його палат (у тому числі 

й Великої палати), а не рішення комітетів, оскільки ці рішення є виключно 

актами процесуального характеру. І. Метлова також звертає увагу на те, 

що в основному, коли науковці використовують термін «рішення» 

Європейського суду з прав людини, вони мають на увазі його кінцеві 

рішення, в яких наявні судження суду щодо суті конкретної справи. Однак 

на думку науковця, під «рішенням» необхідно розуміти не тільки вказані 
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рішення, але й також постанови про зняття справи зі слухання і рішення 

щодо питання прийняття скарги. З огляду на обґрунтованість процитованої 

позиції, приєднуємося до неї. У той же час, численні проміжні рішення 

суду за своєю суттю не можуть розглядатися як джерела (форми) права, 

оскільки вони не мають ознаки нормативності, не вносять змін до правової 

системи. Підсумовуючи, можемо зазначити, що джерелом права прийнято 

розуміти, по-перше, зовнішню форму виразу правових норм, а по-друге, 

силу, яка створює право, іншими словами об’єкт, від якого право бере свій 

початок. 

Варто звернути увагу й на те, що діяльність суду не стосується 

творення нових норм міжнародного права і суд не має повноважень 

творити нові норми права (така функція суду не передбачена конвенцією), 

а відповідно до статті 32 конвенції роль суду стосується виключно 

тлумачення і застосування норм Конвенції та Протоколів до неї. Також 

відповідно до статті 19 Конвенції, Суд діє з метою «забезпечення 

додержання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за 

Конвенцією та протоколами до неї». Отже, В. Мармазов та П. Пушкар 

доходять до висновку про те, що з формально-юридичної точки зору, 

рішення суду, постановлені в рамках його субсидіарної діяльності, є 

актами правозастосування та тлумачення права, спрямованими на 

визначення того, чи дотримались держави своїх зобов’язань за конвенцією. 

Вони не є новими міжнародно-правовими нормами, їх можна визнати 

окремими та самостійними джерелами права. Попри це, все ж можна 

стверджувати, що практикою суду шляхом динамічного тлумачення норм 

конвенції та протоколів до неї створюються не нові норми, а уточнюються 

існуючі норми міжнародного права та конкретизуються вже існуючі 

зобов’язання згідно з конвенцією. 

Таким чином, джерела права, що застосовуються до відносин з 

іноземним елементом за договором управління майном, поділяються на 

міжнародні та національні. До першої групи відносяться: міжнародні 
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договори, а також загальні принципи права. До другої групи належать 

внутрішнє законодавство та судові прецеденти в країнах англосаксонської 

системи права.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Обґрунтовується доцільність розуміння договору управління 

майном як самостійного договірного типу, що породжує право на власну 

або чужу річ, обтяжене цивільно-правовим зобов’язанням з надання послуг 

зі здійснення управління майном. 

Враховуючи специфіку відносин за договором управління, їх не 

можна віднести ані до речових, ані до зобов’язальних відносин, оскільки 

можливість виконати зобов’язання за договором управління майном існує 

лише за наявності правомочностей в управителя щодо реалізації речових 

прав, які обтяжені зобов’язаннями з управління на передані в управління 

об’єкти. 

2. Доводиться, що відносинам за договором управління майном 

притаманний довірчий характер, оскільки установник управління 

фактично «втрачає контроль» над майном, переданим в управління, маючи 

право вимоги щодо ефективності управління майном та задоволення 

власних інтересів. Ефективність управління може бути досягнута лише за 

наявності високого ступеня довіри між сторонами. 

3. Обґрунтовується, що відносини за договором управління майном 

поділяються на зовнішні (між управителем та третіми особами) та 

внутрішні (між установником управління та управителем). Саме така 

подвійна природа вказаних відносин і породжує проблему розмежування 

договору управління майном від таких договірних конструкцій, як договір 

оренди, доручення, комісія, агентський договір. Ознакою, що відрізняє 

договір управління майном від інших цивільно-правових конструкцій, є те, 

що майно, передане в управління, відособлюється як від майна управителя, 
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так і від майна установника управління, тобто майно, передане в 

управління, виступає відособленим. 

4. Від інших реальних договорів, які належать до відносин щодо 

надання послуг (договір зберігання, договір перевезення), договір 

управління майном відрізняється змістом прав, що надаються 

управителеві.  

5. Оскільки договори управління майном, якими, зокрема, 

передбачається створення трасу, мають високий ризик їх використання з 

метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, вбачається за 

доцільне розглянути повноваження юридичних осіб у сфері фінансового 

моніторингу з метою запобігання використанню договорів управління 

майном в незаконних цілях. Особливо питання ідентифікації кінцевих 

вигодонабувачів є вагомим при встановлені ділових відносин з 

юридичними особами, які у своїй структурі мають трасти. Так, 

законодавство більшості країн вимагає встановлення не тільки 

номінального власника, але й фактичного вигодоодержувача юридичної 

особи. 

6. При регулюванні відносин з іноземним елементом за договором 

управління майном у міжнародному приватному праві застосовуються 

джерела міжнародного приватного права, серед яких внутрішнє 

законодавство держави та міжнародні нормативно-правові акти. 

Міжнародні конвенції, норми яких регулюють відносини за договорами 

управління майном, за якими передбачено виникнення права довірчої 

власності, були підготовлені Гаазькою конференцією з міжнародного 

приватного права, основна мета діяльності якої полягає в розробці 

багатосторонніх конвенцій у різних сферах міжнародного приватного 

права. Зазначеною організацією була підготовлена Гаазька конвенція про 

право, що застосовується до трастів та їх визнання. Хоча дана конвенція і 

не ратифікована Верховною Радою України, однак її положення 

становлять значний інтерес у зв’язку з активним запровадженням довірчих 
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конструкцій у національне законодавство. Вважається, що ратифікація 

Україною Гаазької конвенції надасть змогу не лише удосконалити 

національне законодавство у сфері довірчих відносин, але й дозволить 

використовувати конструкцію міжнародного трасту та застосовувати до 

його регулювання право інших країн, які мають розвинуте трастове 

законодавство. 

7. Щодо можливості використання практики Європейського суду з 

прав людини як джерела права до регулювання відносин за договором 

управління майном, слід зазначити, що рішення Європейського суду з прав 

людини містять роз’яснення змісту норм конвенції, бо щодо суті вони є 

інтерпретаційними актами (актами тлумачення конвенції) або актами 

правозастосовного характеру, що не є обов’язковими для подальшого 

застосування, оскільки суд при розгляді справ не зобов’язаний своїми 

попередніми рішеннями. 
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Розділ 2 

Засади правового регулювання відносин з договору управління 

майном у міжнародному приватному праві України 

 

2.1. Правова кваліфікація при визначенні компетентного права, 

що застосовується до правовідносин з договору управління майном 

 

 У процесі застосування колізійної норми виникає проблема 

кваліфікації юридичних понять, що використовуються в самому 

формулюванні колізійної норми. У праві різних держав ці поняття не 

співпадають за своїм змістом [10, c. 97].  

Застосуванню колізійної норми, як і будь-якої іншої норми права, 

передує її тлумачення. Особливості тлумачення колізійних норм 

пояснюються призначенням колізійної норми – вирішити колізійну 

проблему, тобто визначити компетентне право. Від правильного 

застосування колізійної норми залежить ефективність захисту 

суб’єктивних прав учасників правовідносин. 

Необхідність кваліфікації зумовлена тим, що в різних правових 

системах одні й ті ж самі правові поняття наповнені різним змістом. 

Погляди на правову кваліфікацію в міжнародному приватному праві у 

своєму розвитку пройшли кілька етапів, починаючи з того, що спочатку в 

доктрині міжнародного приватного права правову кваліфікацію 

пов’язували лише зі з’ясуванням значення понять, використаних у 

колізійних нормах, і закінчуючи більш широким уявленням про її місце і 

роль в міжнародному приватному праві (від моменту кваліфікації 

суспільних відносини як приватноправових відносини міжнародного 

характеру, на підставі чого до таких правовідносин застосовуються норми 

міжнародного приватного права, до встановлення галузевої приналежності 

і юридичного змісту норм de lege causae). Причини цього були різними, у 

тому числі навіть політичними, бо правова кваліфікація в міжнародному 

приватному праві багато в чому визначає право якої держави буде 
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застосовано до вирішення спору і, відповідно, можливості і межі 

застосування іноземного права на території іншої держави. Це, у свою 

чергу, торкається питань державного суверенітету і може вплинути на 

інтереси інших держав, з якими так чи інакше пов'язаний спір. 

Існують різні підходи до поняття та процедури кваліфікації. Дмітрієва 

Г. зазначає, що основна проблема кваліфікації зводиться до того, з погляду 

права якої держави здійснювати тлумачення колізійних, а точніше, 

юридичних понять, з яких вони складаються [96, c. 155].  

Кваліфікація обставин справи може бути різною залежно від того, 

принципи якої правової системи будуть застосовуватись. Існують такі 

основні підходи до здійснення кваліфікації судом: кваліфікація за lex 

causae, тобто за правом статуту правовідношення, що регулює матеріальні 

правовідносини (М. Вольф, Ф. Малорі); кваліфікація за lex fori, тобто за 

правом країни суду (Ф. Кан, Е. Бартен); кваліфікація шляхом створення 

системи автономних понять, закріплених у міжнародних нормативних 

правових актах. 

Відповідно до способу кваліфікації за lex causae будь-яке поняття слід 

тлумачити згідно з правом, яке визначає статут правовідносин, тобто 

розглядати його не з погляду внутрішнього законодавства, а з погляду 

іноземної правової системи. Такий підхід критикується, оскільки, 

незважаючи на міжнародну уніфікацію нормативних актів, залишається 

багато відмінностей між правовими системами, які не завжди можна 

враховувати при застосуванні іноземної норми права в країні суду. До того 

ж, як зазначає В. Л. Толстих, неможливо кваліфікувати правовідносини з 

погляду національного чи іноземного матеріального права до того, як не 

буде застосована колізійна норма, бо невідомо, до якого права відішле 

колізійна норма [165, c. 93]. 

Наступним способом кваліфікації є кваліфікація за lex fori. За таким 

способом кваліфікації не застосовується іноземне право, оскільки суд 

може оперувати лише правом власної держави. Саме покладення в основу 
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Закону України «Про міжнародне приватне право» такого способу 

кваліфікації відносин з іноземним елементом і призводить до проблем при 

кваліфікації інституту управління майном, зокрема, трастових 

конструкцій. Так, значним недоліком такого підходу є те, що кваліфікація 

судом відносин згідно з lex fori іноді є неможливою у зв’язку з відсутністю 

відповідного інституту в національному праві країни. У такому випадку 

виникає «конфлікт кваліфікацій», який існує, коли національне право 

кваліфікує який-небудь правовий інститут іншим чином, ніж іноземне 

право, до якого відсилає національна колізійна норма (наприклад, 

кваліфікація довірчого власника переданого майна як просто управителя); 

коли який-небудь інститут взагалі відсутній в національному праві, або 

навпаки (наприклад, довірча власність відсутня в багатьох країнах 

континентального права: Іспанії, Німеччині, Російській Федерації, 

Казахстані, тощо) [121, c. 160]. 

Конфлікт кваліфікацій є міжнародно-правовою проблемою, яка є 

наслідком неузгодженості принципів внутрішнього права різних країн. 

На думку В. І. Кисіля, «причиною виникнення конфлікту кваліфікацій 

і тлумачення в міжнародному приватному праві є різне термінологічне і 

змістовне розуміння правових понять у тій чи іншій правовій системі, що є 

результатом економічних, соціально-політичних, історичних факторів 

розвитку кожної правової системи [69, c. 175].  

Хоча, на думку В. П. Звєкова, відсутність у національному праві 

відповідних понять ще не означає неможливість у всіх випадках тлумачити 

їх відповідно до національного права [60, с. 187]. Заслуговує підтримки 

позиція Г. В. Онищенко, на думку якої, коли юридичні поняття 

національного та іноземного права відрізняються лише словесно, відсутні 

перешкоди для їх тлумачення згідно з національним правом [121, с. 160].  

Так, судами України кваліфікація трасту здійснюється через договір 

управління майном. На нашу думку, це неприпустимо, оскільки мова йде 

про різні за своєю суттю правові конструкції. Так, траст завжди передбачає 
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виникнення права довірчої власності на майно в управителя, а за 

договором управління майном довірча власність, хоча і може виникати, але 

за своєю правовою природою вона суттєво відрізняється від тієї, яка 

передбачена в трастових конструкціях. Головним аргументом вказаного 

підходу є те, що суд може оперувати лише власним правом, оскільки інше 

право (яке регулюватиме відносини з іноземним елементом) до 

застосування колізійної норми ще не було встановлено. 

При вирішенні вказаної проблеми судова практика йде шляхом 

пошуку схожого правового інституту у національній правовій системі з 

врахуванням цілей, що переслідувалися сторонами при укладанні 

договору. Тобто враховується, чи мав намір установник управління 

передати право власності на майно управителеві. 

Слід зазначити, що коли суд кваліфікує інститут права іноземної 

держави, відсутній у національному праві країни суду, через інший 

інститут, відомий праву країни суду, суд зобов’язаний вказати конкретні 

норми права як іноземного, так і національного, на підставі яких він 

дійшов до висновків про тотожність або схожість таких правових 

конструкцій. Суд у своєму рішенні повинен обґрунтувати наявність 

підстав для кваліфікації іноземного юридичного поняття через поняття, що 

існує в національному праві. Відсутність такого обґрунтування є 

порушенням вимог процесуального права щодо обґрунтованості рішення, 

що може бути підставою для його скасування. Складною є ситуація, коли 

інститут, який кваліфікується. відсутній у праві країни, наприклад, 

класична модель трасту, за яким передбачено виникнення «розщепленого» 

права власності на одне й те саме майно, що є несумісним з 

континентальною системою права. У даному випадку кваліфікація трасту 

через договір управління майном, є неприпустимою, оскільки різниця між 

цими правовими інститутами стосується основ правової системи. 

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», якщо норми і поняття, які потребують правової кваліфікації, 
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невідомі праву України або відомі під іншою назвою чи з іншим змістом і 

не можуть бути визначені шляхом тлумачення за правом України, то при їх 

правовій кваліфікації враховується право іноземної держави. 

Варто звернути увагу на особливість формулювання вказаного 

правила в Законі України «Про міжнародне приватне право», оскільки, 

виходячи з формулювання «враховувати» (а не «керуватися» або 

«застосовувати»), все ж суд має керуватись правом України, а не правом 

іншої країни. Так, наприклад, коли виникає необхідність кваліфікації 

відносин з передачі майна в траст, то суддя при кваліфікації певного 

поняття чи норми зобов’язаний застосовувати право України. 

Якщо суд чи інший орган зіштовхується з правовідносинами, які не 

лише нехарактерні, але і невідомі його системі права, то вони мають 

керуватись тлумаченням та практикою застосування іноземної держави. У 

зазначеному і полягає проблема. Наприклад, відомо, що траст у країнах 

загального права виконував таку ж роль, як в країнах континентальної 

системи права юридичної особи, тому зрозуміло, що суди цих держав 

кваліфікують відповідний траст не як конструкцію, пов’язану з переходом 

права власності, а як конструкцію, яка відповідає ознакам юридичної 

особи. 

Майданик Р. А. зазначає, що «трастові відносини з іноземним 

елементом, що виникли за правом країн англосаксонської правової 

системи, будь-який правопорядок буде розглядати як довірчу власність 

(тобто цільову власність з обтяженням діяти в чужому інтересі) або 

управлінням чужим майном, або прямим чи непрямим представництвом 

(доручення, комісія) [92, с. 3]. 

Отже, з метою ефективного застосування в Україні інституту 

управління майном необхідно враховувати розвиток міжнародної практики 

застосування вказаної правової конструкції. Зокрема, на нашу думку, 

цьому б сприяла ратифікація Верховною Радою України Гаазької конвенції 

про право, що застосовується до трастів та їх визнання. Тому, якщо вже в 
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законодавстві передбачено конструкцію довірчої власності, то доцільно і 

вказати механізм її реалізації, оскільки сторони за договором управління 

майном передбачають конструкцію довірчої власності, а коли постає 

питання правової кваліфікації довірчих відносин з іноземним елементом 

суди стикаються з «конфліктом кваліфікацій».  

 

2.2. Встановлення змісту норм права іноземної країни, що 

застосовується до відносин з договору управління майном 

 

При кваліфікації суд спочатку обирає право якої країни є 

компетентним щодо відносин за договором управління майном. Далі, при 

розгляді судами спорів у сфері відносин з іноземним елементом за 

договором управління майном виникає питання встановлення змісту 

іноземного права, якщо воно підлягає застосуванню. Самого 

обґрунтування того факту, що іноземне право має застосовуватись для 

регулювання приватних відносин, недостатньо, також необхідно 

визначити, яким чином відбуватиметься цей процес, фактично, як 

здійснюватиметься встановлення змісту норм права іншої держави. 

Принцип міжнародного права Jura novit curia використовується для 

позначення факту володіння судом правом, яке підлягає застосуванню 

[198, с. 314]. 

На думку В. П. Звекова, «встановлення змісту іноземного права має на 

меті не виявлення фактичних обставин, що мають значення для розгляду 

справи, а визначення нормативно-правової основи для рішення» [60, с. 

220]. 

Встановлення змісту іноземного права є складним процесом саме при 

розгляді спорів, які виникають з відносин з іноземним елементом за 

договором управління майном. Поширеною в Україні є практика 

укладення договорів управління з іноземними суб’єктами, зокрема, 

представниками країн, в яких у законодавстві закріплена конструкція 
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трасту (довірчого управління майном), наприклад США, Великої Британії 

тощо. Тому при виникненні спорів між сторонами може виникнути 

необхідність встановлення змісту іноземного права. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», якщо суд чи інший орган при застосуванні іноземного права 

встановлює зміст його норм, то він повинен здійснювати це згідно з 

офіційним тлумачення норм, практикою застосування й доктриною в 

іноземній державі. Міністерство юстиції України, інші компетентні 

органи, особи, які беруть участь у справі, мають право сприяти суду у 

встановленні змісту норм. Наявності в національному праві норм, які 

могли б стати передумовами для правильного встановлення змісту 

іноземного права, може виявитись недостатньо, оскільки мають бути 

наявними і практичні можливості. У випадах, коли суд зобов’язаний 

застосовувати норми іноземного права, він повинен мати механізми 

отримання інформації про його норми, незалежно від того, чи нададуть її 

сторони справи. Це цілком узгоджується з тим, що суд зобов’язаний 

самостійно займатись встановленням змісту іноземного права відповідно 

до своїх повноважень. Законодавством України чітко не встановлюється 

процедура отримання інформації, стосовно встановлення змісту 

іноземного права.  

Заслуговує підтримки думка А. О. Філіп’єва, що запити суду про 

іноземне законодавство можуть направлятись в порядку провадження в 

справі до судового розгляду на підставі п. 8 ч. 6 ст. 130 Цивільного 

процесуального кодексу України, відповідно до якої суд вчиняє інші дії, 

необхідні для підготовки справи до судового розгляду [171, c. 10]. 

Якщо потреба в направленні запиту про іноземне законодавство 

виявиться під час судового розгляду, справа повинна бути відкладена до 

моменту отримання запитуваних відомостей. У випадку необхідності запит 

може бути надісланий і судами вищих інстанцій. В той же час, ми 

погоджуємося з тим, що, звертаючись до третіх осіб із запитом про 
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надання інформації про норми іноземного права, суд повинен описати не 

фактичні обставини справи, а предмет регулювання правових норм, що 

закріплені у відсилці. Це означає, що він не може запитувати про варіант 

застосування норм права до обставин тієї чи іншої справи, оскільки це 

виключно його повноваження [171, c. 7].  

В Україні на законодавчому рівні не регламентовано процедуру 

звернення до Міністерства юстиції України з метою встановлення змісту 

норм права іноземної держави. Тому при розгляді даного питання доцільно  

було б проаналізувати практику держав, в яких дана процедура 

регулюється на нормативному рівні. Одним із способів сприяння суду у 

встановленні змісту норм права іноземної держави є створення 

спеціальних інститутів, які проводять порівняльний аналіз законодавства 

та надають судам інформацію про іноземне право та його зміст. Практика 

існування подібних інститутів відома в багатьох країнах. Серед найбільш 

успішних іноземних інститутів такого роду виокремлюють австрійський та 

швейцарський. Зарубіжні автори відначають створений в Нідерландах ще у 

1918 р. Міжнародний правовий інститут та Інститут міжнародного права. 

Інший шлях надання інформації про іноземне право паралельно із 

міністерством юстиції - це найбільш відомі університети країни. Цей 

варіант сприйняли в Нідерландах та Швейцарії. Останній спосіб – 

створення спеціальних органів, що надавали б подібного роду інформацію 

при вищих судових органах держави. Зокрема, як вказують окремі 

дослідники, подібні органи існують при Верховних Судах в Німеччині та 

Японії [171, c. 5]. 

Ще одним державним механізмом отримання інформації про іноземне 

право є звернення до дипломатичних та консульських установ як власної 

держави за кордоном, так і іноземних, що розташовані на території 

держави суду. Особливістю даного способу є те, що для дипломатичних та 

консульських установ в обох випадках надання інформації про іноземне 
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право є не обов’язком, а правом. Тому вони можуть просто не надати таку 

інформацію. 

Відповідно до п. е ч. 1 ст. 3 Віденської конвенції про дипломатичні 

зносини від 18 квітня 1961 р. серед основних функцій дипломатичного 

представництва є заохочення дружніх відносин між державами у сфері 

економіки, науки та культури. Відповідь на запит іноземного суду з 

питанням надати інформацію про право іноземної держави лише 

опосередковано може бути підведено під дію даної норми. Проте, з іншого 

боку, місія мала б надати відповідь на такий запит, адже інший спосіб 

реагування (відмова у надані інформації) навряд чи сприятиме заохоченню 

дружніх відносин.  

Згідно зі ст. 5 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 

квітня 1964 р. надання інформації про іноземне право більше відповідає 

функціям консульських установ. Тому, якщо суду необхідно з’ясувати дані 

про право іноземної країни, він має звертатись до консульської установи 

іноземної держави, консульський округ якої охоплює територію 

юрисдикції суду. У тому випадку, якщо консульська установа відповідної 

держави на території країни відсутня, суд може звернутись до 

дипломатичного представництва. Проте, в разі звернення до цих установ 

суд повинен звертати увагу, що він не може вимагати надання необхідної 

йому інформації, а може лише просити іноземну установу про її надання. 

 Порядок отримання інформації про зміст іноземного права 

частково встановлюється нормами Європейської конвенції про інформацію 

стосовно іноземного законодавства та Додатковим протоколом до неї від 

07.0.1968, ратифікованими Верховною Радою України 14.07.1993 року 

[135].  

 Відповідно до норм зазначеного нормативного акта передбачена 

можливість отримання інформації учасниками Конвенції з питань 

цивільного та торгового законодавства, а також з питань судоустрою 

іноземних держав. Згідно із ст.4 Конвенції запит про надання інформації 
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повинен містити назву судового органу, який його надсилає, виклад суті 

справи, де якнайточніше зазначаються питання, з яких бажано отримати 

інформацію щодо законодавства запитуваної держави, і, якщо в державі 

існує більше однієї правової системи, зазначається правова система, про 

яку запитується інформація. Отримуючий заклад, який одержав запит про 

надання інформації, може сам підготувати відповідь або перепровадити 

цей запит іншому органу для складання відповіді. У відповідних випадках 

отримуючий заклад може перепровадити запит приватному закладу або 

кваліфікованому юристу для складання відповіді. Відповідь, яку надає 

орган, до якого було направлено запит, не накладає ніяких зобов’язань на 

судовий орган, від якого направлено запит. 

У зв’язку з відсутністю закріплення на рівні актів внутрішнього 

законодавства повноважень за Міністерством юстиції України щодо 

виконання функції надання інформації про застосування іноземного права, 

можлива ситуація відмови Міністерства юстиції України від виконання 

цього завдання з формальних підстав. Прикладом ситуації, коли суд 

відмовився встановлювати зміст права іноземної держави, є постанова 

Київського апеляційного господарського суду від 17.05.2010. 

У зазначеному рішенні йдеться про те, що представником апелянта 

було подано клопотання, в якому апелянт просив суд апеляційної інстанції 

встановити зміст норм іноземного права шляхом звернення до 

Міністерства юстиції з вимогою надати роз’яснення щодо змісту норм 

законодавства Англії. Судовою колегією зазначене клопотання було 

залишено без задоволення, оскільки положеннями ст. 8 Закону України 

«Про міжнародне приватне право» закріплено право суду самостійно 

встановлювати зміст правових норм з будь-яких документів, що надаються 

сторонами спору, а звернення до Міністерства юстиції України є правом 

суду, а не його обов’язком.  

Так, під час провадження в даній справі перед судом постала 

необхідність встановлення змісту іноземного права – права Об’єднаного 
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Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Відповідачем було 

надано висновок англійської адвокатської фірми. При розгляді даного 

висновку суд звернув увагу на відсутність міжнародного договору про 

правову допомогу між Україною та Об’єднаним Королівством Великої 

Британії та Північної Ірландії, а також специфіку прецедентної правової 

системи Англії, що полягає у відсутності кодифікованого нормативного 

акта, який би регулював цивільно-правові відносини в цій державі. 

Наданий висновок суд визнав належним доказом у справі та відхилив 

клопотання апелянта про звернення суду до Міністерства юстиції України 

з метою встановлення змісту іноземного права. Суд встановив, що норми 

ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачають 

право суду самостійно встановлювати зміст правових норм з будь-яких 

документів, що надаються сторонами спору, а звернення до Міністерства 

юстиції України є правом суду, а не його обов’язком. Отже, обрання 

місцевим господарським судом одного з передбачених законом способів 

встановлення змісту іноземних правових норм не може свідчити про 

невірне застосування судом норм матеріального чи процесуального права 

[138]. 

 З огляду на вищезазначене, на нашу думку, доцільно було б на 

нормативному рівні закріпити порядок звернення суду до Міністерства 

юстиції України для встановлення змісту міжнародного права. Зокрема, 

встановити випадки, коли суд зобов’язаний звернутись для здійснення 

вказаного повноваження. 

 Також проблемним при встановленні змісту іноземного права є 

залучення експертів відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про 

міжнародне приватне право». Порядок залучення експертів, надання ними 

висновків, а також порядок оцінки такого висновку судом встановлюється 

нормами процесуального права та Закону України «Про судову 

експертизу» [57]. 
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 Експерт може бути залучений судом на підставі відповідної ухвали, 

після чого він набуває статусу учасника процесу, наділеного певними 

правами та обов’язками. При цьому основним обов’язком експерта є 

надання обґрунтованого та об’єктивного висновку на поставлені питання, 

які стосуються сфери, що вимагає спеціальних знань. Оскільки положення, 

яке надає суду право залучати експерта, містяться у статті, яка регулює 

порядок встановлення змісту іноземного права, можна дійти висновку, що 

експерт повинен буде надати суду відповіді на питання щодо норм 

іноземного права, практики їх застосування, тобто відповідь на правові 

питання. 

 Законом України «Про судову експертизу» не передбачено такого 

виду судової експертизи, як правова. Так, з аналізу норм ч. 2 ст. 8 Закону 

України «Про міжнародне приватне право» випливає висновок, що в 

указаній статті під поняттям «експерт» розуміється не судовий експерт, а 

фахівець у галузі права. А якщо особа не є експертом у розумінні норм 

процесуального права, то вона не може бути залучена судом до розгляду 

справи, як це передбачено ч. 2 ст. 8 Закону України «Про міжнародне 

приватне право». Проте інформація, яка може бути надана такою особою 

може мати важливе значення для встановлення змісту іноземного права, 

тому суд повинен не залучати таку особу, а звертатись до неї із 

відповідним запитом (за аналогією звернення до компетентних органів 

України чи іноземної держави) [121; 180].  

 Судова практика по-різному підходить до вирішення питання про 

залучення експертів в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 8 Закону України 

«Про міжнародне приватне право». Так, Донецький апеляційний 

господарський суд неправильно застосував положення ст. 8 Закону 

України «Про міжнародне приватне право». 

Зокрема, апеляційний господарський суд встановив, що 

господарським судом Донецької області не було встановлено зміст норм 

матеріального права Швейцарії, на які посилалась сторона, а тому рішення 
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є необґрунтованим і підлягає скасуванню. При цьому апеляційний 

господарський суд вважає безпідставним встановлення змісту норм 

матеріального права Швейцарії з використанням заяв експерта з 

матеріального права Швейцарії, наданих позивачем. Однак, на думку 

Вищого господарського суду України, такий висновок апеляційного 

господарського суду є необґрунтованим і не відповідає положенням ст. 8 

Закону України «Про міжнародне приватне право». Відповідно до ст. 8 

Закону України «Про міжнародне приватне право» особи, які беруть 

участь у справі, мають право подавати документи, що підтверджують зміст 

норм права іноземної держави, на які вони посилаються в обґрунтуванні 

своїх вимог або заперечень, іншим чином сприяти суду чи іншому органу у 

встановленні змісту цих норм. 

Отже, при застосуванні права іноземної держави суд має встановити 

зміст відповідних норм, а особи, які беруть участь у справі, мають право 

подавати документи, що підтверджують зміст цих норм. Саме в такому 

порядку судом було прийнято висновок експерта як належний доказ у 

справі [136]. 

Відповідно до ст. 4 Європейської конвенції про інформацію запит 

про надання інформації повинен містити, в тому числі, виклад суті справи, 

в якому якнайточніше зазначаються питання, з яких бажано отримати 

інформацію щодо законодавства іноземної держави. 

Якщо суд розглядає спір, який виник з відносин за договором, 

відповідно до умов якого виникає право довірчої власності, то доцільно 

було б поставити такі питання: що розуміє законодавство іноземної 

держави під поняттям трасту; які права та обов’язки сторін за вказаним 

договором; що може бути предметом вказаної правової конструкції; на 

якому правовому титулі належить майно за договором; який порядок 

вступу та які правові наслідки такого вступу у відносини. Зазначений 

автор звертає увагу на те, що особливе значення для суду при вирішенні 

спору, який виник з відносин з іноземним елементом, має питання 
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переходу права власності на майно за укладеним договором. У разі 

отримання позитивної відповіді, тобто якщо досліджувана конструкція 

передбачає перехід права власності на передане майно та появу 

«розщепленого» права власності, перед українським судом постає питання 

щодо сумісності відповідних норм права іноземної держави правопорядку 

України. У такому випадку суддя повинен співвіднести положення 

іноземного закону щодо наявності кількох власників на одне й те саме 

майно та положення однієї з основних концепцій цивільного права 

України щодо неподільності права власності. За таких обставин вирішення 

спору ускладниться через необхідність вирішення питання щодо 

відповідності положень іноземного закону публічному порядку України 

[121; 176]. 

Відповідно до ст. 12 Європейської конвенції про інформацію щодо 

іноземного законодавства відповідь на запит має бути надана 

якнайшвидше. Однак якщо складання відповіді вимагає тривалого часу, 

отримуючий заклад інформує про це іноземний запитуючий заклад і, за 

можливості, зазначає при цьому імовірну дату передачі відповіді. 

У зв’язку з цим виникає проблема, оскільки за таких умов вкластися 

у 2-місячний строк, а у виняткових випадках 2 місці 15 днів, передбачений 

ст. 157 ЦПК, фактично неможливо, а винятків для розгляду справ з 

іноземним елементом законодавство України не робить. Однак, 

враховуючи складність даної проблеми, встановити конкретний строк 

неможливо, оскільки він залежить від багатьох факторів: віддаленості 

країни, складності та характеру перекладу самого запиту та відповіді на 

запит, ступеня розвитку зв’язків з відповідною іноземною державою.  

Відсутність строку, протягом якого має бути встановлено зміст 

іноземного права судом, дає можливість застосовувати ч. 4 ст. 8 Закону 

України «Про міжнародне приватне право», відповідно до якої суд може 

застосовувати право України, якщо в розумні строки не встановлений 

зміст норм права іноземної держави. Верховний Суд України у листі від 
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25.01.2006 №1-5/45 визначив, що критерії оцінювання розумності  строку 

розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, 

господарських, адміністративних чи кримінальних). Це складність справи, 

поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед 

суду) [82]. 

При застосуванні вказаної норми Закону України «Про міжнародне 

приватне право» суди зазначають, що для сторін встановлення змісту норм 

іноземного законодавства як процесуальна форма сприяння суду  - лише 

право, а не обов’язок, а проблемним є навіть отримання офіційного 

(автентичного) перекладу самого тексту потрібних законодавчих актів.  

У ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначені 

процедури, за допомогою яких суд має встановити зміст відповідних норм 

іноземного права: суд може звернутися в установленому законом порядку 

до Міністерства юстиції України чи інших компетентних органів та 

установ в Україні чи за кордоном або залучити експертів.  

У зв’язку з відсутністю відповідних норм у Господарському 

процесуальному кодексі України виникають питання: яких саме заходів 

повинен вжити суд і хто має нести витрати, що виникають. Крім того, в 

зв’язку із суб’єктивною (оціночною) складовою терміна «розумні строки» 

та відсутністю його в Господарському процесуальному кодексі України в 

судовій практиці виникають труднощі щодо їх визначення.  

Так, наприклад, у справі за позовом компанії «Duglas shipping and 

Trading, S. L.» про стягнення з ТОВ «Марінком Одеса» пені за несвоєчасне 

виконання ремонтних робіт (за контрактом), а також відшкодування 

збитків, пов’язаних із затратами на здійснення ремонтних робіт у період 

гарантійного строку, комерційної проводки судна по каналу і витрат на 

юридичну допомогу господарським судом апеляційної інстанції при 

перегляді зазначеного спору зазначено таке.  

Статтею 8 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

передбачено, що при застосуванні права іноземної держави саме суд 
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встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою 

застосування і доктриною у своїй державі.  

Сторони мають право надавати документи, що підтверджують зміст 

норм права іноземної держави, на які вони посилаються в обґрунтуванні 

своїх вимог або заперечень, або іншим чином сприяти суду у встановленні 

змісту цих норм.  

Статтею 8 Закону чітко визначені процедури, за допомогою яких суд 

має встановити зміст відповідних норм іноземного права.  

У даному випадку висновок господарського суду про правомірність 

заявлених вимог, за висновками апеляції, ґрунтується лише на наданому 

позивачем нотаріально посвідченому і легалізованому афідевіту 

повіреного Верховного Суду та партнера у складі фірми «Суїнертон Мур», 

який висловив свою позицію щодо змісту англійського права у зв’язку з 

позовом компанії «Duglas shipping and Trading, S. L.» до ТОВ «Марінком 

Одеса», копії судових рішень (на які посилається суд) надані без перекладу 

українською мовою [83].  

Отже, Законом України «Про міжнародне приватне право» суду 

надані широкі можливості для встановлення змісту іноземного права, що 

повною мірою відповідає потребі повного та об’єктивного розгляду справи 

та винесення об’єктивного обґрунтованого та законного рішення. 

Зважаючи на специфіку відносин, які виникають за договором управління 

майном, застосування до них права України може бути значно ускладнено, 

якщо досліджуваний інститут відмінний від того, який існує в праві 

України. 

 

2.3. Застосування іноземного права до відносин з договору 

управління майном. Обмеження такого застосування 

 

Після встановлення судом змісту іноземного права постає питання 

його застосування. Юридичною підставою застосування іноземного права 
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на території певної держави є колізійна норма. Вітчизняна доктрина та 

судова практика дотримуються позиції, що суд має застосовувати іноземне 

право так, як би це робив іноземний суд [106, c. 250]. Але, зважаючи на 

об’єктивні фактори (наприклад, необізнаність судді із практикою 

застосування правової конструкції, яка невідома праву України), 

неможливо вимагати від суду діяти так, як би діяв іноземний суд. 

Через, що ЦПК України не передбачено чіткі механізми отримання 

інформації про зміст норм іноземного права, їх тлумачення та практику 

застосування, судді позбавлені можливості застосовувати такі норми, 

оскільки без попереднього з’ясування їх змісту це неможливо зробити. 

Формальне ж отримання однієї норми іноземного закону на практиці може 

призвести до необ’єктивного або необґрунтованого її застосування. 

Застосування норм іноземного або міжнародного права 

регламентовано в статті 8 та в розділі VI ЦПК. Зокрема, ст. 9 ЦПК було 

виключено із ЦПК у зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

міжнародне приватне право». У ст. 8 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» йдеться про те, що суд має застосовувати норми права 

інших держав, і передбачається, що суддя встановлює зміст цих норм 

відповідно до їх офіційного тлумачення та практики застосування у 

відповідній державі. При цьому поняття «офіційне тлумачення норми 

права» можна зрозуміти подібно до п. 4 ст. 13 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», відповідно до якого він приймає рішення 

та дає висновки в справах щодо офіційного тлумачення Конституції та 

законів України. Отже, норма права може надаватись з офіційним 

тлумаченням, якщо це було здійснено уповноваженим органом іноземної 

держави. 

Щодо практики застосування, то це питання слід вважати більш 

складним, оскільки в Україні відбувається узагальнення судової практики з 

вирішення тих чи інших питань Верховним Судом, а тому є можливість 

отримати не тільки саму норму права, а й відповідне її застосування судом. 
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Тобто постанови Пленуму Верховного Суду слід вважати офіційним 

документом, в яких подано практику застосування і оцінку правильного 

застосування певних норм. Якщо ж суду України надавати окремі рішення 

іноземного суду, то вони можуть розходитися з іншими рішеннями суду, а 

тому з таких рішень не може складатись об’єктивна картина застосування 

норм іноземного права. Водночас в Англії існують рішення, які 

встановлюють прецеденти щодо вирішення тих чи інших питань, які 

набувають загальноприйнятого характеру, а тому можуть застосовуватись 

у подальшому при вирішенні подібних правових ситуацій. 

Уваги потребує й питання щодо випадків обов’язкового застосування 

судом норми іноземного права, умов його застосування або 

незастосування. Обмеженнями застосування норм іноземного права слід 

вважати певні юридичні обставини, а саме: порушення публічного 

порядку, в тому числі загроза суверенітету, порушення основних прав та 

свобод, основ конституційного ладу, коли норми іноземного права 

суперечать імперативним нормам законодавства України, коли сторони за 

допомогою колізійних норм хочуть обійти імперативні норми 

законодавства України. Зловживання колізійними нормами може мати 

місце при зміні правового режиму майна. Наприклад, якщо сторони 

укладають договір управління майном з метою убезпечення його від вимог 

кредиторів чи уникнення оподаткування і регулюють ці відносини за 

законодавством країни, в якій можливе створення трастової конструкції.  

Тому, з метою запобігання такому зловживанню, нормами 

національного права встановлюються певні обмеження застосування 

іноземного права. Так, застосування норми іноземного права обмежується 

дією імперативних норм країни суду, застереженням про публічний 

порядок, реторсією. 

Вперше концепція публічного правопорядку була представлена Ф. К. 

фон Савіньї [157]. У сучасній доктрині існують різні підходи до 

визначення публічного порядку, але, на наш погляд, найбільш 
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обгрунтованим є існування позитивної та негативної концепцій публічного 

порядку. У першому випадку публічний порядок розглядається як 

сукупність матеріально-правових норм, що усувають в силу особливих 

властивостей дії іноземного права («надімперативні» норми), а у випадку 

негативної концепції йдеться про властивості іноземного закону, які 

унеможливлюють застосування іноземного права судом, незважаючи на 

відсилання до нього колізійної норми країни суду. Тобто різниця між цими 

концепціями полягає в акценті або на позитивних якостях закону суду, або 

на негативних якостях іноземного закону чи змісту рішення суду однієї 

країни, пред’явленого до виконання на території іншої [121, c. 185]. 

Основним питанням категорії правового порядку в межах нашого 

дослідження є відповідь на питання, чи можлива відмова суду в 

застосуванні іноземного права при вирішенні спору договорів управління 

майном, за якими виникає право довірчої власності в управителя (тобто 

при наявності довірчих відносин між сторонами) та виникнення 

конструкції трасту. 

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» відмова в застосуванні права іноземної держави не може 

ґрунтуватись лише на відмінностях правової, політичної або економічної 

системи відповідної іноземної держави від правової, політичної або 

економічної системи України. При дослідженні випадків, коли наслідки 

застосування норм іноземного права можуть суперечити публічному 

порядку України, можна вказати на класичний анло-американський траст, 

який передбачає існування двох власників одного й того самого майна, 

переданого в управління, що не допускається рядом країн континентальної 

системи права. Тому перед українським судом постане питання, чи не 

суперечитиме конструкція трасту публічному порядку України.  

У дисертації наводиться приклад, коли траст, відповідно до умов 

якого громадянин України визнається вигодонабувачем, який має право на 

отримання доходів від управління майном, що перебуває в довірчій 
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власності громадянина Великої Британії. Відповідно до англійського права 

обидві сторони договору (довірчий власник і вигодонабувач) 

визнаватимуться власниками переданого в управління майна.  

У разі розгляду українським судом спору, що виник з таких 

правовідносин, суд мав би застосовувати іноземне право, визнавати 

дійсним траст, а також захистити права громадянина України як 

бенефіціарія. Відмова в застосуванні положень іноземного закону 

(наприклад, невизнання існування прав на майно в громадянина України) з 

посиланням на порушення публічного порядку України не відповідала б 

цілям правосуддя і призвела б до порушення права власності 

вигодонабувача [121, c. 189].  

Іншим є приклад, коли юридична особа, зареєстрована за 

законодавством України, яка володіє корпоративними правами іншої 

юридичної особи резидента України, передає вказані корпоративні права у 

траст, зареєстрований на Кіпрі, для управління корпоративними правами в 

інтересах установника управління. Управління корпоративними правами 

здійснюватиметься відповідно до кіпрського законодавства. У разі 

виникнення спору з цих відносин компетентним вважатиметься право 

Кіпру. Підстав для визнання недійсності такої конструкції управління 

майном немає, тому суд визнає дійсність трасту, а також захистить права 

вигодонабувача, незважаючи на те, що конструкція трасту не передбачена 

законодавством України.  

Отже, як бачимо, у кожному конкретному випадку суд повинен 

вирішувати, чи суперечать публічному порядку наслідки застосування 

норм іноземного права.  

Наступним обмеженням застосування норм іноземного права є 

імперативні норми національного права, які є обов’язковими до 

застосування, незважаючи на норми іноземного права, до якого відіслала 

колізійна норма. Імперативні норми регулюють відносини в тих сферах, в 

яких інтереси держави є занадто значущі для того, аби допустити дію 
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іноземного права або дати можливість сторонам беззастережно звертатися 

до права третіх держав. Імперативні норми відображають той бік 

публічного порядку держави, в якому відображаються основи соціально-

економічної політики держави [153, c. 14]. 

 Порядок застосування імперативних норм передбачає наявність 

істотних особливостей, що відрізняє їх від порядку застосування інших 

норм міжнародного права. Так, якщо імперативні норми, які належать до 

права країни суду (lex fori) або країни, право якої підлягає застосуванню 

(lex causae), застосовуються в силу колізійних прив’язок відповідної 

країни, то такі колізійні норми відсутні при застосуванні імперативних 

норм третьої країни. 

 Ст. 15 Гаазької конвенція про право, що застосовується до трастів та 

їх визнання, визначає приблизний перелік категорій імперативних норм, 

від яких сторони не можуть відступити при реалізації принципу свободи 

договору. Зокрема, такі норми можуть стосуватись: захисту прав 

неповнолітніх та недієздатних осіб, особистих та майнових наслідків 

вступу до шлюбу, переходу права при спадкуванні, особливо якщо це 

стосується обов’язкової частки в спадщині одного з подружжя або родичів, 

переходу права власності та захисту інтересів власника, захисту кредиторів 

у випадку їх неспроможності, а також захисту прав третіх сторін, які діють 

добросовісно, інших випадків. 

Відповідно до ст. 16 Гаазької конвенція про право, що застосовується 

до трастів та їх визнання не забороняється застосування тих положень 

права країни суду, які повинні застосовуватись до міжнародних відносин, 

незалежно від правил колізійної норми (так звані «міжнародні імперативні 

норми»). Такі норми спрямовані на захист інтересів країни, наприклад, 

шляхом запобігання експорту зброї або технічного обладнання до певних 

країн.  

Як було вказано в підрозділі 1.3 розділу І даного дослідження, 

Гаазька конвенція про право, що застосовується до трастів та їх визнання 
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не ратифікована Україною, тому не є джерелом права для регулювання 

відносин в Україні. 

Тому доцільним є звернення саме до «імперативних» норм 

українського права. Особа-резидент країни загального права, яка є 

власником об’єкта культурної спадщини на території України, передає 

вказаний об’єкт у траст власнику-резиденту тієї ж країни. У разі розгляду 

даної справи в українському суді, незважаючи на положення іноземного 

закону, повинні будуть обов’язково застосовуватись норми права України, 

які визначають порядок передачі прав на об’єкти культурної спадщини. 

Норми права України, якими регулюється порядок набуття права власності 

громадянами на окремі види майна, передбачають обов’язкове отримання 

дозволу органу охорони культурної спадщини на передачу чи придбання 

права власності на об’єкт культурної спадщини [141].  

Так, у випадку відсутності необхідного погодження/дозволу 

уповноваженого органу на передачу у траст об’єкта культурної спадщини, 

що перебуває на території України, суд України може застосувати вказані 

імперативні норми та визнати положення трастового договору в частині 

передачі прав на зазначений об’єкт недійсними.  

Отже, до першої групи імперативних норми ми відносимо норми 

права України щодо необхідності отримання відповідних дозволів на 

передачу майна в управління.  

Іншим прикладом імперативних норм є положення ч. 2 ст. 35 Закону 

України «Про міжнародне приватне право», яка вказує, що вимоги на які 

позовна давність не поширюється, визначаються правом України, якщо 

хоча б один з учасників відносин є громадянином України або юридичною 

особою України. 

Імперативною є також норма ст. 614 Цивільного кодексу України, 

якою встановлюється нікчемність правочину, яким скасовується чи 

обмежується відповідальність за умисне порушення зобов’язання.  
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Оскільки звернення стягнення на майно, яке передається в 

управління, за вимогою кредитора не допускається, крім випадку визнання 

установника управління банкротом або звернення стягнення за вимогою 

заставодержателя на майно, що є предметом договору застави, то в межах 

нашого дослідження актуальною є ситуація, коли установник управління з 

метою убезпечення майна від накладення на нього стягнення кредиторами 

звільняється від відповідальності за порушення власних зобов’язань, а 

також ситуація, коли управитель звільняється від відповідальності за 

порушення власних зобов’язань, що допускається законодавством окремих 

країн. У разі розгляду судом України положень договору управління 

майном, які міститимуть зазначені вище умови відповідальності, договір в 

цій частині буде вважатись нікчемним, незалежно від положень 

українського права. 

Також, під час розгляду спору можуть застосовуватися імперативні 

норми і третіх держав. У сучасному міжнародному приватному праві 

відзначають два способи застосування імперативних норм іноземної 

держави: непряме застосування (суд бере до уваги імперативні норми як 

колізійний фактор у межах процесу застосування lex causae) та пряме 

застосування (суд застосовує імперативні норми країни суду).  

Законодавство багатьох держав у сфері міжнародного приватного 

права прямо передбачає випадки застосування до правовідносин 

імперативних норм третіх держав. 

У науці міжнародного приватного права добре відомий випадок, 

коли німецький суд застосував імперативні норми Нігерії щодо заборони 

вивезення творів мистецтва в справі, яка стосувалася експорту 

нігерійських творів мистецтва і в якій нігерійське право не регулювало 

договірні зобов’язання сторін. Тенденція щодо визнання можливості 

застосування імперативних норм третіх держав знайшла своє визнання і в 

міжнародно-правових документах. 
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Так, ст. 7 Європейської конвенції про право, що застосовується до 

договірних зобов’язань, яка використовувалася на час розгляду спору, 

було передбачено, що для врегулювання договірних відносин можуть 

застосовуватися імперативні норми третьої держави, з якою правочин має 

тісний зв’язок і якщо за правом цієї держави ці норми мають 

застосовуватися до цього договору.  

Майже ідентичне формулювання містить ст. 16 Гаазької конвенції 

про право, що застосовується до посередництва [149, c. 15]. Таким чином 

при укладанні договорів управління майном сторони повинні брати до 

уваги не лише норми права, якими безпосередньо регулюватись відносини, 

а і враховувати імперативні норми права країни, які стосуються даного 

правочину. 

Неможливо наперед встановити вичерпний перелік випадків, коли 

застосування судом норм іноземного права, до якого відіслала колізійна 

норма, обмежено. Принцип автономії волі обмежується дією імперативних 

норм та застереженням про публічний порядок. За відсутності вибору 

права сторонами має застосовуватись право, яке має найбільш тісний 

зв’язок з правовідносинами за договором управління майном.  

Суд у кожному конкретному випадку має обґрунтовувати чому він 

не може застосовувати іноземне право. У випадку, якщо конструкція 

договору управління майном невідома праву України (наприклад, траст), 

суд має визначити, чи не суперечать такі умови договору публічному 

порядку України. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У процесі застосування колізійної норми виникає проблема 

кваліфікації юридичних понять, що використовуються в самому 

формулюванні колізійної норми. Необхідність кваліфікації зумовлена тим, 
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що в різних правових системах одні й ті ж самі правові поняття наповнені 

різним змістом. 

2. Основним способом кваліфікації, яким керуються суди України 

при визначені застосовуваного права, є кваліфікація за lex fori. За таким 

способом кваліфікації не застосовується іноземне право, оскільки суд 

може оперувати лише правом власної держави. Саме покладення в основу 

Закону України «Про міжнародне приватне право» такого способу 

кваліфікації відносин з іноземним елементом і призводить до проблем при 

кваліфікації інституту управління майном, зокрема, трастових 

конструкцій. Так, значним недоліком такого підходу є те, що кваліфікація 

судом відносин згідно з lex fori іноді є неможливою у зв’язку з відсутністю 

відповідного інституту в національному праві країни. У такому випадку 

виникає «конфлікт кваліфікацій», який існує, коли національне право 

кваліфікує який-небудь правовий інститут іншим чином, ніж іноземне 

право, до якого відсилає національна колізійна норма (наприклад, 

кваліфікація довірчого власника переданого майна як просто управителя); 

коли який-небудь інститут взагалі відсутній в національному праві, або 

навпаки (наприклад, довірча власність відсутня в багатьох країнах 

континентального права: Іспанії, Німеччині, Російській Федерації, 

Казахстані тощо). 

3. Судами України кваліфікація трасту здійснюється через договір 

управління майном. На нашу думку, це неприпустимо, оскільки мова йде 

про різні за своєю суттю правові конструкції. Так, траст завжди передбачає 

виникнення права довірчої власності на майно в управителя, а за 

договором управління майном довірча власність, хоча і може виникати, але 

за своєю правовою природою вона суттєво відрізняється від тієї, яка 

передбачена в трастових конструкціях. Головним аргументом вказаного 

підходу є те, що суд може оперувати лише власним правом, оскільки інше 

право (яке регулюватиме відносини з іноземним елементом) до 

застосування колізійної норми ще не було встановлено. 
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4. З метою ефективного застосування в Україні інституту управління 

майном необхідно враховувати розвиток міжнародної практики 

застосування вказаної правової конструкції. Зокрема, на нашу думку, 

цьому б сприяла ратифікація Верховною Радою України Гаазької конвенції 

про право, що застосовується до трастів та їх визнання. Тому, якщо вже в 

законодавстві передбачено конструкцію довірчої власності, то доцільно і 

вказати механізм її реалізації, оскільки сторони за договором управління 

майном передбачають конструкцію довірчої власності, а коли постає 

питання правової кваліфікації довірчих відносин з іноземним елементом, 

суди стикаються з «конфліктом кваліфікацій». 

5. При кваліфікації суд спочатку обирає право якої країни є 

компетентним до відносин за договором управління майном. Далі, при 

розгляді судами спорів у сфері відносин з іноземним елементом за 

договором управління майном виникає питання встановлення змісту 

іноземного права, якщо воно підлягає застосуванню. Самого 

обґрунтування того факту, що іноземне право має застосовуватись для 

регулювання приватних відносин недостатньо, також необхідно визначити, 

яким чином відбуватиметься цей процес, фактично, як здійснюватиметься 

встановлення змісту норм права іншої держави. 

6. Встановлення змісту іноземного права є складним процесом саме 

при розгляді спорів, які виникають з відносин з іноземним елементом за 

договором управління майном. Поширеною в Україні є практика 

укладення договорів управління з іноземними суб’єктами, зокрема, 

представниками країн, в яких у законодавстві закріплена конструкція 

трасту (довірчого управління майном), наприклад США, Великої Британії 

тощо. Тому при виникненні спорів між сторонами може виникнути 

необхідність встановлення змісту іноземного права. 

7. З огляду на наявність проблем при встановлені змісту 

міжнародного права під час судового розгляду спорів з відносин за 

договорами управління майном доцільно було б на нормативному рівні 
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закріпити порядок звернення суду до Міністерства юстиції України для 

встановлення змісту міжнародного права. Зокрема, встановити випадки, 

коли суд зобов’язаний звернутись для здійснення вказаного повноваження. 

8. Законом України «Про міжнародне приватне право» суду надані 

широкі можливості для встановлення змісту іноземного права, що повною 

мірою відповідає потребі повного та об’єктивного розгляду справи та 

винесення об’єктивного, обґрунтованого та законного рішення. Зважаючи 

на специфіку відносин, які виникають за договором управління майном, 

застосування до них права України може бути значно ускладнено, якщо 

досліджуваний інститут відмінний від того, який існує в праві України. 

9. Після встановлення судом змісту іноземного права постає питання 

його застосування. Юридичною підставою застосування іноземного права 

на території певної держави є колізійна норма. Вітчизняна доктрина та 

судова практика дотримуються позиції, що суд має застосовувати іноземне 

право так, як би це робив іноземний суд. Але, зважаючи на об’єктивні 

фактори (наприклад, необізнаність судді з практикою застосування 

правової конструкції, яка невідома праву України), неможливо вимагати 

від суду діяти так, як би діяв іноземний суд. Через те, що ЦПК України не 

передбачено чіткі механізми отримання інформації про зміст норм 

іноземного права, їх тлумачення та практику застосування, судді 

позбавлені можливості застосовувати такі норми, оскільки без 

попереднього з’ясування їх змісту це неможливо зробити. Формальне ж 

отримання однієї норми іноземного закону на практиці може призвести до 

необ’єктивного або необґрунтованого її застосування. 

10. Оскільки звернення стягнення на майно, яке передається в 

управління, за вимогою кредитора не допускається, крім випадку визнання 

установника управління банкротом або звернення стягнення за вимогою 

заставодержателя на майно, що є предметом договору застави, то в межах 

нашого дослідження актуальною є ситуація, коли установник управління з 

метою убезпечення майна від накладення на нього стягнення кредиторами 
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звільняється від відповідальності за порушення власних зобов’язань, а 

також ситуація, коли управитель звільняється від відповідальності за 

порушення власних зобов’язань, що допускається законодавством окремих 

країн. У разі розгляду судом України положень договору управління 

майном, які міститимуть зазначені вище умови відповідальності, договір в 

цій частині буде вважатись нікчемним, незалежно від положень 

українського права. 

11. Суд у кожному конкретному випадку має обґрунтовувати, чому 

він не може застосовувати іноземне право. У випадку, якщо конструкція 

договору управління майном невідома праву України (наприклад, траст), 

суд має визначити, чи не суперечать такі умови договору публічному 

порядку України. Неможливо наперед встановити вичерпний перелік 

випадків, коли застосування судом норм іноземного права, до якого 

відіслала колізійна норма, обмежено. Принцип автономії волі обмежується 

дією імперативних норм та застереженням про публічний порядок. За 

відсутності вибору права сторонами має застосовуватись право, яке має 

найбільш тісний зв’язок із правовідносинами за договором управління 

майном.  

12. Встановлено перелік імперативних норм, якими обмежується 

застосування обраного сторонами права до правовідносин за договором 

управління майном. Отже, до першої групи імперативних норми ми 

відносимо норми права України щодо необхідності отримання відповідних 

дозволів на передачу майна в управління. Іншим прикладом імперативних 

норм є положення ч. 2 ст. 35 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», яка вказує, що вимоги на які позовна давність не поширюється, 

визначаються правом України, якщо хоча б один з учасників відносин є 

громадянином України або юридичною особою України. Імперативною є 

також норма ст. 614 Цивільного кодексу України, якою встановлюється 

нікчемність правочину, яким скасовується чи обмежується 

відповідальність за умисне порушення зобов’язання. Також під час 
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розгляду спору можуть застосовуватися імперативні норми й третіх 

держав.  
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Розділ 3 

Застосування колізійних норм до відносин з іноземним елементом з 

договору управління майном 

 

3.1. Застосування колізійних норм зобов’язального права до 

відносин з договорому управління майном 

 

Одним з важливих питань у міжнародно-правовому регулюванні 

зобов’язальних правовідносин є вибір компетентного права, що має 

застосовуватись до конкретного правовідношення. Сфера дії міжнародних 

договорів та інших документів міжнародного характеру охоплює далеко не 

всі види договорів [10, c. 256]. Така ситуація склалась і в колізійному 

регулюванні відносин за договором управління майном. У певних 

ситуаціях доводиться застосовувати внутрішнє законодавство, для чого 

необхідно визначити право якої держави має застосовуватись. 

Необхідність визначення застосованого права пояснюється тим, що в 

конкретному контракті неможливо передбачити всі ситуації, які можуть 

виникнути при виконанні договору. Належне встановлення права, що 

підлягає застосуванню до договірних відносин з іноземним елементом, 

обумовлюється також важливістю статутних питань, які при розгляді цих 

договорів необхідно вирішити. 

На думку В. Л. Чубарєвава, до кола цих питань належать: 

• дійсність договору; 

• його тлумачення; 

• виконання договірних зобов’язань; 

• наслідки невиконання договору; 

• припинення дії договору та наслідки визнання його нікчемним; 

• розподіл тягаря доведення. 

Крім того, договірний статут регулює також зобов’язальні відносини 

сторін у переддоговірний період, рівно як і всі вимоги, що випливають з 

вини при укладенні договору (culpa in contrahendo) [108]. 
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Проблема застосування колізійних прив’язок зобов’язального права 

до відносин за договором управління майном, за яким виникає довірча 

власність на майно (траст), у випадку укладення договору в країні із 

зальною системою права, полягає в тому що виникнення трасту не завжди 

пов’язано з укладенням договору. Слід розрізняти траст та акт про 

створення трасту. Щодо акта про створення трасту доцільним буде 

використання колізійних прив’язок зобов’язального права. 

Основне місце серед колізійних прив’язок зобов’язального права 

займає закон автономії волі. Саме вказана колізійна прив’язка дозволяє 

сторонам ще на етапі укладення договору врахувати специфіку вибору 

права до правовідносин. 

 Закон автономії волі займає центральне місце в усіх національних 

системах міжнародного приватного права, а всі інші колізійні норми мають 

допоміжний характер і використовуються при відсутності вибору 

сторонами договору компетентного права [45, с. 85]. Закон автономії волі 

визначає статут зобов’язального правовідношення, встановлюючи, що 

компетентним буде право тієї держави, яке оберуть сторони.  

У юридичній літературі було сформовано три підходи до суті 

вказаного принципу [45, с. 86]. 

Ряд вчених розглядає автономію волі як інститут, створений 

відповідною національною правовою системою для вирішення колізійних 

законів, що виникають при укладанні, виконанні та припиненні договорів, 

і розглядають волю сторін як одну з колізійних прив’язок, за допомогою 

якої можна визначити компетентне право, ставлячи його на один рівень з 

іншими колізійними прив’язками, які застосовуються в тій же правовій 

системі [45, с. 86]. 

Інші вчені виводять автономію волі зі свободи договору, яка 

дозволена відповідною національною системою цивільного права, тому 

вони обмежують застосування автономії волі лише сферою регулювання 

диспозитивних норм, але не імперативними нормами [45, с. 86]. 
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Відповідно до третього погляду, автономія волі є не колізійною 

нормою, а своєрідним способом регулювання правових відносин з 

іноземним елементом. Специфіка автономії волі в правовій системі 

пояснюється тим, що інститут безпосередньо пов’язаний із самою 

природою права як регулятора суспільних відносин [45, с. 86]. 

Заслуговує підтримки позиція вчених, що автономія волі є 

колізійною прив’язкою, яка відрізняється від інших колізійних прив’язок 

підставою виникнення [120, с. 78].  

 Незважаючи на наявність різних підходів до природи автономії волі і 

місця автономії волі в правовій системі держави, законодавство практично 

всіх держав встановлює цей принцип як основоположний у регулюванні 

договірних правовідносин. 

У науці міжнародного приватного права зазначається, що спосіб 

вибору права використовується лише в одній групі приватних 

правовідносин – у договірних зобов’язаннях. Однак у ст. 5 Закону України 

«Про міжнародне приватне право» йдеться про правовідносини в цілому, 

тому можна зробити висновок, що законодавець мав на увазі можливість 

застосування цього принципу і до інших видів правовідносин. Це є однією 

із суттєвих відмінностей між українським колізійним правом та 

російським, оскільки відповідно до ст.1210 Цивільного кодексу Російської 

Федерації російське законодавство про автономію волі застосовується 

лише до договірних відносин [29]. 

У межах дослідження договору управління майном з іноземним 

елементом проблемним є питання можливості поширення принципу 

автономії волі і на відносини власності, що виникають за договором 

управління у випадку наявності в управителя права довірчої власності на 

майно. Тому доцільним вбачається критичний аналіз норм ст. 5 Закону 

України «Про міжнародне приватне право».  

Положення ч. 1 ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» є, на нашу думку, недостатньо чітко сформульованим, оскільки 
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його можна тлумачити в такий спосіб, що учасники правовідносин мають 

право самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до 

змісту правовідносин, не взагалі, а тільки тоді, коли це безпосередньо 

дозволяється законом. У такому разі виникає питання щодо того, які саме 

закони України передбачають конкретні випадки, в яких учасникам 

правовідносин дозволяється скористатися принципом автономії волі. 

Тобто зазначена норма не передбачає пряму дію принципу автономії волі, 

а лише закріплює загальний випадок, коли такий принцип може 

застосовуватись. 

Також слід підкреслити, що вибір сторонами договору права має на 

увазі вибір лише матеріального права (причому не тільки його 

диспозитивних, а також й імперативних норм), а не колізійного права. В 

іншому разі вибір права міг би призвести до проблеми зворотного 

відсилання. Однак це не відображено в статті 5 Закону України «Про 

міжнародне приватне право».  

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» воля сторін правочину повинна бути або явно виражена, або 

виражена в такий спосіб, що мається на увазі. Вибір права має 

здійснюватись разом з укладенням договору (шляхом включення в текст 

договору відповідного положення про застосовуване право або 

передбачатись окремою угодою). Також положення про вибір права 

завжди має окреме юридичне існування, тобто дійсність цього положення 

треба розглядати окремо від питання дійсності основного зобов’язання.  

Ч. 3 ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

передбачає, що вибір права може бути здійснений щодо окремих частин 

правочину в цілому або його окремої частини. При цьому незрозуміло, чи 

допускає таке формулювання можливість вибору не однієї, а кількох 

систем права до одного правочину? 

Так, на думку С. М. Задорожної, у світі спостерігається тенденція все 

більш повного визнання вільного вибору lex mercatoria, тобто застосування 
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на основі принципу автономії сторін замість національного правопорядку 

правопорядку sui generis. Така позиція враховує, що національні правові 

системи, навіть досить розвинені, не завжди повністю відповідають 

потребам, які виникають в міжнародній практиці [81, с. 106].  

Іншої думки дотримується В. М. Лісіца, що зазначає, що 

розповсюдження точки зору про визнання lex mercatoria правовою 

дійсністю дає право визначити це правове явище незалежним від 

правопорядків держав. Але ще зарано говорити про самостійний 

правопорядок lex mercatoria [81, с. 104]. 

На нашу думку, норми lex mercatoria є не наскільки широко 

застосовуваними, що ними можна було б замінити національний 

правопорядок. Оскільки договір управління майном у різних 

правопорядках відрізняється за своєю суттю у випадку виникнення права 

довірчої власності, застосування нечітко сформульованих принципів lex 

mercatoria зробить і до того складний вибір права до зазначених відносин 

ще більш проблемним. 

Доцільним вбачається також розгляд питання про обмеження 

автономії волі сторін за договором управління майном. Очевидним є те, 

що вибір права, яке підлягає застосуванню, не повинен суперечити 

публічному порядку, не повинен здійснюватись з метою обходу закону, 

тобто не має суперечити імперативним нормам, застосування яких було б 

невигідним для установника управління [121, с. 78]. Така ж позиція 

закріплена в Регламенті Европейского Парламента і Ради «Про право, яке 

підлягає до застосування щодо договірних зобов’язань» («Рим I») [151]. 

На думку В. І. Кисіля, законодавство абсолютної більшості держав, а 

також міжнародні договори не обмежують можливостей вибору, тобто 

воля сторін не має обмежень у просторі, і сторони можуть обрати право 

будь-якої країни для регулювання договірних правовідносин. Однак у 

деяких правових системах мають місце обмеження права вибору, 

наприклад, колом держав, з якими договір має фактичний зв’язок 
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(наприклад, відповідно до ст. 25 Закону про міжнародне приватне право 

Польщі сторони можуть обрати право, з яким зобов’язання «взаємно 

пов’язане»; згідно зі ст. 1-105 Уніфікованого торговельного кодексу США 

можна обрати право тієї держави, з якою «угода має розумний зв’язок») 

[70].  

На практиці також постає питання щодо меж обрання права в часі, 

тобто в який момент сторони можуть обрати застосовуване право. Не 

викликає сумніву правомірність вибору права в момент укладення 

договору, але практика, а згодом і законодавство багатьох країн, пішли 

шляхом вибору права після укладення договору. У цьому випадку постає 

питання: чи в будь-який час після укладення договору є можливість 

реалізувати право на вибір відповідного компетентного правопорядку?  

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» вибір права або зміна раніше обраного права можуть бути 

здійсненні учасниками правовідносин у будь-який час. Вказаною нормою 

передбачається, що вибір права або зміна раніше обраного права, які 

зроблені після вчинення правочину, мають зворотну дію і є дійсними з 

моменту вчинення правочину, але не можуть бути підставою для визнання 

правочину недійсним через недодержання його форми та обмежити права 

третіх осіб, які набули їх до моменту вибору права.  

Між укладенням договору та припиненням його дії або виконанням 

може сплинути досить багато часу. Протягом цього періоду певна частина 

зобов’язань може бути виконана раніше, у певних правовідносинах, що 

випливають з договору, можуть брати участь треті особи. Таким чином, 

якщо вибір права після укладення договору не обмежений часовими 

рамками, то виникає питання зворотної сили волевиявлення сторін 

договору.  

Наявна законодавча і судова практика багатьох держав, як правило, 

виходять з того, що вибір права має зворотну силу і має вважатися дійсним 

з моменту укладення договору та при цьому не мають зачіпатися права та 
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інтереси третіх осіб. Так, наприклад, у найбільш авторитетній кодифікації 

міжнародного приватного права – Законі про міжнародне приватне право 

Швейцарії прямо зазначено: «Вибір права може бути здійснено будь-коли. 

Якщо вибір права робиться після укладення договору, то він має зворотну 

силу з моменту укладення договору. Права третіх осіб не зачіпаються» 

(ч. 3 ст. 116) [70]. 

Щодо довірчих відносин з іноземним елементом за договором про 

створення трасту, то єдиним спеціальним обмеженням автономії волі є 

вимога про те, щоб обране право визнавало траст або конкретний вид 

трасту. В іншому випадку вибір права буде визнано недійсним згідно з ч. 2 

ст. 6 Гаазької конвенції про трасти [191].  

Тому, якщо сторони визнають компетентним право України до 

відносин за таким способом управління майном як траст, то такий вибір 

права буде недійсним, оскільки законодавство України не визнає вказаної 

конструкції. 

Вибір права сторонами договору управління майном з іноземним 

елементом стосується лише питань взаємних відносин сторін договору, 

тобто зобов’язального статуту правочину. Форма і дійсність угоди про 

вибір права повинна регулюватися правом, яке застосовується до 

основного договору, тобто за обраним сторонами правом. Функціонування 

lex mercatoria значною мірою залежить від визнання його державою, тому 

національне законодавство має, із застереженнями, пріоритет перед lex 

mercatoria в разі його вибору. 

Першим питанням, що мають вирішити сторони на етапі укладення 

договору, є форма, в якій має бути виражена воля сторін. Відповідно до 

ст.220 Цивільного кодексу України, якщо сторонами не дотримано вимоги 

про нотаріальне посвідчення правочину, то такий правочин є нікчемним. 

При цьому, згідно зі ст. 1031 Цивільного кодексу України договір 

управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню і 

державній реєстрації. Тому, якщо відносини за договором управління 
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нерухомим майном регулюються правом України, то дотримання 

письмової нотаріальної форми є обов’язковим для таких договорів.  

Згідно з принципом locus formant regit actum (закон місця вчинення 

угоди) відносини сторін у питаннях форми угоди підпорядковуються праву 

держави її укладання. Із часів середньовіччя вважається, що даним 

вибором одночасно вирішується і питання застосовного права взагалі, хоча 

тепер регулювання питань щодо форми та змісту контракту може 

здійснюватись різними правопорядками. У зв’язку з цим у національних 

законодавствах вироблені різні способи застосування даного принципу.  

Наприклад, у ряді країн для таких випадків запропоновано 

використовувати такий різновид зазначеного принципу, як місце вчинення 

«останньої дії», тобто такої, без якої сам контракт вважається неможливим 

(неіснуючим). Так, у праві США, Великої Британії, Японії та деяких інших 

цим місцем вважається те, з якого направлено акцепт (тобто згода з 

отриманою раніше пропозицією щодо укладення контракту – офертою). 

Саме ця концепція дістала назву «поштової скриньки». В інших країнах, 

навпаки, місцем останньої дії вважається те місце, в якому оферент 

отримав згоду контрагента (акцепт) на укладення контракту. Таким чином, 

зазначене колізійне питання свого остаточного вирішення в міжнародному 

приватному праві поки що не знайшло [108].  

У випадку укладання договору сторонами з використанням засобів 

електронного зв’язку застосування цієї прив’язки є неможливим, оскільки 

відсутнє єдине місце. Так як припустимою є ситуація визнання договору 

управління майном нікчемним через недотримання нотаріально 

посвідченої письмової форми, здійснення якої можливе лише у випадку 

фактичної присутності сторін, сторонам доцільно ознайомитись із 

законодавством країн, право яких буде компетентним до правовідносин за 

договором управління майном, і виконати всі вимоги, що ставляться до 

форми договору. 
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Юридичне значення нікчемного договору полягає, як зазначено у 

рішенні арбітражу за позовом об’єднання «Союзнафтоекспорт» проти 

компанії «Джок Ойл» (Бермуди), в тому, що кожна зі сторін зобов’язана 

повернути іншій все отримане за угодою, а коли неможливо повернути 

отримане, то відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки 

недійсності угоди не встановлені законом (двостороння реституція). 

Причому, якщо однією зі сторін отриманий товар вже використаний, проте 

не оплачений, необхідно застосовувати односторонню реституцію, тобто – 

відшкодування грошової суми за товар, переданий іншій стороні, втім не 

оплачений нею кредиторові [108]. 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», якщо інше не передбачено законом, форма правочину має 

відповідати вимогам права, яке застосовується до змісту правочину, але 

достатньо дотримання вимог права місця його вчинення, а якщо сторони 

правочину знаходяться в різних державах, то права місця проживання 

сторони, яка зробила пропозицію, якщо інше не встановлено договором. 

Але якщо хоча б однією стороною зовнішньоекономічного договору є 

громадяни України або юридична особа України, такий договір необхідно 

укладати у письмовій формі незалежно від місця його укладення, якщо 

інше не встановлено законом або міжнародним договором України. Отже, 

згідно з даною нормою закону, якщо управитель або установник 

управління є громадянами України або резидентами України, то договір 

управління майном має укладатись у письмовій нотаріально посвідченій 

формі, якщо місцем укладання договору є Україна. 

За відсутності вибору права відносини за договором регулюються 

правом держави, з якою вони мають найбільш тісний зв’язок (ч. 2 ст. 32 

Закону України «Про міжнародне приватне право»), при цьому стороною, 

яка повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту 

договору, є управитель. Виходячи із вказаної норми та враховуючи 

положення ст. 32 Закону України «Про міжнародне приватне право», 
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українські дослідники приходять до висновку, що якщо інше не 

передбачено або не випливає з умов, суті правочину або сукупності 

обставин справи, до договору довірчого управління застосовується право 

країни, в якій має звичайне місце перебування, місцезнаходження або 

місце діяльності сторона, яка є довірчим управителем, – саме тією особою, 

на яку покладено обов’язок виконання договору [128, с. 555].  

Однак правом, з яким договір найбільш тісно пов’язаний щодо 

договору управління нерухомим майном, є право держави, в якій воно 

знаходиться або зареєстровано, якщо така реєстрація є необхідною (чч. 1, 2 

Закону України «Про міжнародне приватне право»). Відсутність згоди 

сторін договору означає, що сторони договору взагалі не прагнули 

досягнення такої згоди або сторони не змогли досягти згоди з цього 

питання, або сторони скасували раніше досягнуту ними згоду, або угода 

про вибір права, укладена сторонами договору, була визнана недійсною 

[19, с. 114]. 

Доктриною міжнародного приватного права сформульовані два 

способи вирішення колізійного питання стосовно договірних зобов’язань: 

застосування гнучких прив’язок та застосування прямих (фіксованих 

прив’язок). Гнучка прив’язка встановлює лише загальні підходи до 

визначення права. Одним з видів гнучкого колізійного регулювання 

договірних відносин з іноземним елементом є застосування принципу 

найтіснішого зв’язку [69, с. 99]. Правова природа даного принципу в 

юридичній доктрині визначається по-різному. На думку В. П. Звєкова, 

зазначений принцип є колізійною прив’язкою [60, с. 124]. 

Суть іншої позиції полягає в тому, що принцип найтіснішого зв’язку 

мало схожий на колізійну прив’язку, оскільки він завжди вказує на 

конкретну правову систему [65, с. 10]. 

Заслуговує підтримки позиція В. І. Кисіля, відповідно до якої 

принцип найбільш тісного зв’язку має, окрім колізійних, і матеріально-

правові ознаки, оскільки для вибору правопорядку, найтісніше пов’язаного 
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з конкретною справою, суд у будь-якому випадку повинен звертатись до 

прив’язних критеріїв, тобто певних норм матеріального права, на підставі 

яких суд дійде висновку, що обране право найтісніше пов’язано з 

обставинами справи [69, с. 101].  

Також слушною вбачається позиція І. А. Діковської, на думку якої 

принцип найтіснішого зв’язку є особливою колізійною прив’язкою. Це 

зумовлено тим, що межі розсуду судді під час її застосування є, безперечно 

ширшими, ніж під час застосування інших прив’язок [34, с. 47]. 

Так, проблемним вбачається визначення права, яке має найбільш 

тісний зв’язок з договором управління майном у випадку виникнення 

права довірчої власності в управителя. Так, відповідно до ст. ст. 32, 44 

Закону України «Про міжнародне приватне право» найбільш тісний 

зв’язок договору буде із правом держави управителя. А щодо договору 

управління нерухомим майном – право держави, в якій майно знаходиться 

або зареєстровано, якщо така державна реєстрація необхідна. 

При визначенні права, яке має найбільш тісний зв’язок з довірчими 

відносинами, необхідно враховувати такі фактори: місце управління 

майном, визначене довірителем; місцезнаходження майна, переданого в 

траст; місце знаходження довірчого власника або місце здійснення ним 

комерційної діяльності; цілі управління та місце, де вони мають бути 

досягнуті [121, с. 135]. 

Під поняттям «місце управління» розуміється місце вчинення 

довірчим власником активних дій щодо виконання обов’язків з управління. 

Дуже часто таким місцем є юрисдикція тієї країни, де перебувають 

довірчий власник або майно, передане в управління. 

Під «місцезнаходженням майна», переданого в управління, 

розуміється та країна, на території якої таке майно фактично перебуває. 

Якщо в довірчу власність передано майно, що перебуває на території 

різних країн, то для визначення права, яке має найбільш тісний зв’язок, має 

враховуватись вид та кількість майна, переданого в управління. Можлива 
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ситуація, що до однієї частини майна застосовуватиметься право однієї 

країни, а до іншої частини – іншої.  

Поняття «місцезнаходження довірчого власника» має розглядатись 

залежно від того, чи є довірчий власник фізичною чи юридичною особою. 

Якщо довірчий власник – фізична особа, то застосовуватись має особистий 

закон фізичної особи, який існує у двох формах: закон громадянства (lex 

nationalis), тобто закон тієї держави, громадянином якої є особа; закон 

доміцилія (lex domicilii) – закон тієї держави, на території якої фізична 

особа має постійне місце проживання [45; 86- 88]. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», особистим закон фізичної особи вважається право тієї держави, 

громадянином якої вона є. 

Якщо фізична особа є громадянином двох і більше держав, то ї 

особистим законом вважається право тієї з держав, з якою особа має 

найбільш тісний зв’язок, зокрема, проживає або займається основною 

діяльністю. 

Якщо довірчим власником є юридична особа, то правовий статус 

юридичної особи визначається за законом тієї держави, державну 

приналежність якої має юридична особа. Норми внутрішнього права 

різних держав не співпадають за своїм змістом у визначені того, яка особа 

«належить» даній державі, в результаті чого законодавство, теорія, 

практика по-різному вирішують питання визначення правопорядку, під 

регулювання якого підпадає суб’єкт. Однак, не дивлячись на зазначене, 

було розроблено декілька ознак, керуючись якими, можна кваліфікувати 

«національність» суб’єкта господарювання. 

До таких ознак належать: 

- критерій заснуваня або реєстрації (теорія інкорпорації); 

- місцезнаходженння органів управління юридичною особою;  

- місцезнаходженння центру експлуатації – основної виробничої, 

комерційної діяльності (теорія осілості). 
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У законодавстві України закріплено критерій інкорпорації та 

критерій осілості. Однак, наприклад, колізійне законодавство РФ 

закріплює лише критерій інкорпорації (п. 1 ст. 1202 Цивільного кодексу 

РФ). Якщо ж говорити про випадок, коли довірчим власником виступає 

організація, яка не є юридичною особою згідно з правом держави, в якій 

вона створена, то її особистим законом вважатиметься право, в якій вона 

створена [121, с. 137 - 138]. Місцем здійснення комерційної діяльності 

довірчим управителем є місце, де останній здійснює основну частину дій, 

які становлять предмет його статутної діяльності. 

Передаючи майно в управління, сторони мають на меті досягнення 

економічної вигоди, часто така вигода пов’язана зі зменшенням 

податкового навантаження, тому актуальним є питання оподаткування 

діяльності, що здійснюється за договором управління майном. 

Згідно з п. 3 ст. 1030 Цивільного кодексу України майно, передане в 

управління, має бути відокремлене від іншого майна установника 

управління та від майна управителя. Майно, передане в управління, має 

обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться 

окремий облік. Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються 

на окремому банківському рахунку. 

Особливості оподаткування діяльності, що здійснюється за 

договорами управління майном, визначено пунктом 153.13 ст. 153 

Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI 

відповідно до якого платник податку, який отримав майно на підставі 

договору управління (управитель), веде окремо від власного облік доходів 

та витрат в розрізі кожного договору управління [130]. До складу доходів в 

окремому обліку відносяться доходи від управління майном, отримані в 

будь-якому вигляді. До складу витрат в окремому обліку відносяться всі 

витрати, у тому числі винагорода управителю. В окремому обліку 

амортизація отриманих в управління основних засобів здійснюється за 

балансовою вартістю на момент передачі в управління. Прибуток від 
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кожного договору управління оподатковується на загальних підставах та 

податок сплачується до бюджету управителем майна. Виплата доходу 

установнику управління здійснюється лише після оподаткування прибутку 

відповідного окремого договору управління. Сума отриманого прибутку не 

включається до складу доходу установника управління та витрат 

управителя майна. Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління 

майном включається до складу доходу управителя майна від його власної 

діяльності. Для цілей оподаткування господарські відносини між 

учасниками договору управління прирівнюються до відносин на основі 

окремих цивільно-правових договорів. 

Отже, господарські відносини між учасниками договору управління 

майном в податковому законодавстві розглядаються як зобов’язальні, без 

врахування специфіки випадку, коли договором передбачено виникнення 

довірчої власності на майно в управителя. 

Також, на нашу думку, доцільно розглянути питання, чи виникає 

база оподаткування при отриманні доходу фізичною особою від 

управителя майном згідно з ПКУ? Тобто, чи необхідно фізичній особі 

сплачувати податок на прибуток фізичних осіб у разі виникнення відносин 

за договором управління майном за її участю.  

Відповідно до пункту 153.13 ст. 153 Податкового кодексу України 

прибуток від кожного договору управління оподатковується на загальних 

підставах та податок сплачується до бюджету управителем майна. Виплата 

доходу установнику управління здійснюється лише після оподаткування 

прибутку за відповідним окремим договором управління. Відповідно до 

пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються 

суми винагороди та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику 

податку відповідно до умов цивільно-правового договору. Згідно із п.167.1 

ст. 167 Податкового кодексу України оподаткування доходів, одержаних 

(крім випадків, визначених у пунктах 167.2–167.4 цієї статті), у тому числі, 
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але не виключно у формі винагород та інших виплат, які виплачуються 

(надаються) платнику за цивільно-правовими договорами, здійснюється за 

ставкою 15 відсотків бази оподаткування. У разі якщо загальна сума 

отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів 

перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку 

становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, 

сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту. Крім 

того, доходи фізичних осіб, одержувані за договорами цивільно-правового 

характеру, повинні оподатковуватися податковим агентом при їх 

нарахуванні без виключення з нарахованої суми відрахувань до фондів, які 

передбачені п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України, та податкової 

соціальної пільги. 

Чинна редакція Закону України «Про міжнародне приватне право» 

не враховує того випадку, коли договір управління майном є підставою для 

переходу права довірчої власності до довірчого власника. Тому, з метою 

найбільш повного регулювання відносин між сторонами договору 

управління майном, пропонуємо розширити дію Закону України «Про 

міжнародне приватне право», в тому числі на випадки виникнення довірчої 

власності за договорами управління майном, вказавши, що правом, яке має 

найбільш тісний зв'язок, буде місце знаходження речі, переданої в 

управління. 

У Гаазькій конвенції окреме місце віднесено вирішенню питання 

компетентного права до трастів. Відповідно до загальних положень 

Гаазької Конвенції, до трастів застосовується право, яке обрано 

засновниками трасту. Межі застосування обраного права залежать від 

положень національного законодавства держави, нормами законодавства 

якої не передбачено можливість виникнення трастів. 

За відсутності чіткої умови про вибір компетентного права, або 

права, яке застосовується до правовідносин, сторонами трасту взагалі не 
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було обрано, виникає необхідність застосування колізійних прив’язок. 

Такими колізійними прив’язками є місце здійснення управління трастом, 

визначене установником; місце знаходження майна, яке передано в траст; 

місце знаходження управителя або місце знаходження адміністративного 

центру професійного управителя. До того ж, до уваги мають братись мета 

створення трасту та цілі, які планується досягти, шляхом створення трасту. 

Перелічені вище прив’язки отримали назву «закон місця знаходження 

трасту». 

Колізійні прив’язки, перераховані в Гаазькій Конвенції, виключають 

необхідність кожного разу кваліфікувати правовідносини в рамках трасту з 

використанням суміжних правових інститутів. Положення Гаазької 

Конвенції дають можливість визначити компетентне до трастів право за 

сукупності об’єктивних критеріїв. При цьому немає значення, який саме 

суміжний правовий інститут буде використовуватись судом для 

визначення сутності правовідносин, які утворюють траст. 

Аналізуючи питання доцільності ратифікації Верховною Радою 

України Гаазької Конвенції, слід звернути увагу на ст. 11 зазначеного 

нормативного акту, згідно із якою, траст створений відповідно до вимог 

застосовуваного до нього права, має визначатись в якості такого в 

державах, які є учасниками Гаазької Конвенції. Це положення Гаазької 

Конвенції, є одним із найбільш принципових для країн із романо-

германською системою права. Воно покладає на державу серйозні наслідки 

в частині визнання трасту самостійним інститутом міжнародного 

приватного права, зокрема наслідки загального та приватного характеру, 

залежно від сфери інтересів, які будуть визначені. 

 Загальні наслідки визнання трастів стосуються як предмету трасту, 

так і суб’єктів правовідносин. Відповідно, майно, яке передається в траст, є 

відокремленим від майна управителя та бенефіціара. Трастове майно є 

відособленим майном, щодо якого немає єдиного носія прав. При цьому, 

управитель наділений широкими правами щодо такого майна з метою 
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можливості вчинення дій щодо захисту інтересів засновника трасту або 

бенефіціара. 

 Що стосується приватних наслідків визнання трасту, то вони тісно 

пов’язані із вказаним вище загальним наслідком щодо відособленості 

майна. До приватних наслідків належать: 

- неможливість накладення стягнення на майно, яке передане в траст, 

за особистими зобов’язаннями управителя; 

- право слідування. У випадку, якщо управитель розпорядився 

майном, яке передано йому в довірче управління у власних інтересах 

або в інтересах третіх осіб, які не є вигодоодержувачами, то у 

бенефіціарів трасту виникає право вимагати повернення такого 

майна; 

право управителя вимагати внесення його імені в державні реєстри 

рухомого або нерухомого майна. 

Цікавою вбачається позиція суду, щодо регулювання відносин за 

договором управління майном [140]. 

Між сторонами було укладено договір управління майном, 

відповідно до умов якого установник управління передає управителю 

майно, а саме: пасажирський теплохід, в управління на строк, визначений 

договором, а управитель здійснює управління цим майном від свого імені 

за плату виключно в інтересах установника управління. Згідно з умовами 

договору управління управитель одержує від установника управління 

плату в розмірі 70 % від суми прибутку, отриманого в результаті 

використання майна. Отримані управителем кошти вважаються 

грошовими коштами, що повертаються установником управління як 

позичальником за договором позики. Після отримання щомісячної суми 

плати управитель зобов'язаний надати установнику майна письмову 

розписку про отримання відповідної суми коштів. 

Відповідно до положень договору управління управитель 

зобов'язаний: відокремити майно від свого особистого майна, а також від 
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іншого майна установника управління шляхом ведення самостійного 

обліку, окремого балансу, окремого банківського рахунку; звітувати перед 

установником управління про свою діяльність щодо виконання цього 

договору щомісячно шляхом надання письмових звітів. Подавати звітність 

установнику управління від імені управителя мають право довірені особи 

управителя, здійснювати управління майном він має особисто; при 

вчиненні фактичних і юридичних дій, пов'язаних з управлінням майном, 

повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є 

управителем, а не власником майна; за рахунок коштів, отриманих в 

результаті діяльності теплоходу, здійснювати обслуговування майна, нести 

витрати з його утримання, охорони та оплачувати працю третіх осіб або 

найманого персоналу; нести повну матеріальну відповідальність за 

збереження прийнятого в управління майна та наявність усіх документів 

дозвільного характеру, необхідних для діяльності комплексу. 

Відповідно до умов договору управління управитель має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися (без права відчуження) майном 

у встановлених чинним законодавством України та договором межах. 

Договір управління вважається укладеним і набирає чинності з 

моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення. 

Дострокове розірвання договору в односторонньому порядку не 

допускається до повернення управителю майна суми позики, отриманої 

установником управління за договором позики. 

Управителем на виконання умов договору управління було 

відокремлено передбачене договором майно та здійснювалось ведення 

самостійного обліку; надавалися звіти установнику управління про 

діяльність, управління майном здійснювалось управителем особисто за 

допомогою найманого персоналу та довіреної особи, без передачі 

відповідних повноважень третім особам; за рахунок коштів, отриманих від 

експлуатації теплоходу, здійснювалось обслуговування майна, оплата 

праці найманих працівників. 



 122 

Управитель звернувся до суду з вимогою про розірвання договору 

управління. Підставою позовної вимоги є те, що установник управління 

незаконно перешкоджає діяльності управителя та його уповноважених осіб 

щодо використання майна. 

Тобто між сторонами не було досягнуто згоди щодо підстав 

розірвання договору та, відповідно, наслідків розірвання договору, 

оскільки різні підстави розірвання договору передбачають різні наслідки, 

передбачені договором.   

Згідно з умовами договору управління установник управління не має 

права перешкоджати діяльності управителя майна ніякими діями, якщо 

управитель майна повністю виконує свої зобов'язання за цим договором. У 

випадку незаконного перешкоджання діяльності управителя майном він 

має право вимагати дострокового розірвання цього договору, а установник 

управління зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором позики в 

повному об'ємі. 

Позивач за зустрічним позовом, в свою чергу, посилається на 

порушення управителем майна умов договору управління, зокрема позивач 

за зустрічним позовом зазначає, що управитель майна не надавав 

установнику управління звітів про свою діяльність, не надав бізнес-плану 

та здійснював управління неефективно, внаслідок чого позивачем за 

зустрічним позовом не було отримано прибутку. 

Проте твердження позивача за зустрічним позовом щодо ненадання 

управителем майна фінансової звітності спростовуються доданими 

відповідачем за зустрічним позовом до відзиву на зустрічний позов 

копіями відповідних звітів, а також листом саме позивача за зустрічним 

позовом, з якого вбачається, що управитель майна надавав позивачу за 

зустрічним позовом фінансові звіти, проте, як зазначив установник 

управління у вказаному листі, звіт відповідача за зустрічним позовом не 

відповідає вимогам фінансової звітності та до вказаного листа було додано 

зразок фінансового звіту. 
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Крім того, апеляційний господарський суд не прийняв як належне 

посилання позивача за зустрічним позовом на ненадання управителем 

майна бізнес-плану вважаємо його безпідставним, оскільки умовами 

договору управління не передбачено відповідного обов'язку управителя 

майна. 

Отже, внаслідок порушення умов договору управління майном 

відповідачем за первісним позовом настають правові наслідки, встановлені 

договором та законом, а саме: 

- розірвання договору управління майном; 

- дострокове повернення суми позики за договором позики; 

- відшкодування збитків. 

 

3.2. Застосування колізійних норм речового права до відносин з 

договору управління майном 

 

Для цілей застосування колізійних норм речового права до відносин 

за договором управління майном визначальну роль має той факт, що 

зазначений договір може передбачати виникнення права довірчої власності 

або в управителя не виникає такого права. Характерною рисою довірчих 

відносин за англо-американським правом є їх «позадоговірний характер». 

Це означає, що такі відносини виникають та існують не на підставі 

договору. Це пояснюється специфікою таких відносин (а саме високим 

рівень довіри між сторонами). Специфіка полягає в тому, що в договорі 

неможливо наперед встановити конкретні рамки, де сторони максимально 

чітко деталізують умови. 

Тому, вбачається за доцільне, при виборі права, яким мають 

регулюватись відносини управління майном, сторонам враховувати 

специфіку законодавчого закріплення конструкцій з управління майном, 

особливо якщо таке регулювання буде здійснюватись в державі, яка 
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належить до системи загального права. Так, можна навести певні ознаки, 

які відрізняють довірчі (трастові) відносини від договірних: 

- довірчі відносини виникають на підставі норми закону або 

волевиявлення установника управління; 

- у договорі правам управомочненої особи кореспондують обов’язки 

зобов’язаної, при цьому перша має право вимагати виконання обов’язку 

від другої. У довірчих відносинах з моменту виникнення трасту власник 

втрачає права на майно. Після цього виключно вигодоодержувач має право 

вимагати від довірчого власника виконання його обов’язків та звертатись 

до суду за захистом порушених прав; 

- у довірчих відносинах відсутнє «зустрічне задоволення», 

обов’язкове в країнах загального права для будь-яких договорів. Це 

означає необхідність існування будь-яких вигод для боржника, який 

прийняв на себе виконання обв’язку, або наявність певних збитків у 

кредитора, на користь якого мають бути виконані ці обов’язки. Відсутність 

зустрічного задоволення робить договір недійсним. У довірчих відносинах 

одна сторона має лише права, а інша – лише обов’язки (довірчий власник). 

Якщо ж говорити про довірчі відносини у континентальній системі 

права, то, по-перше, їх не наскільки багато, по-друге, вони в будь-якому 

випадку пов’язані з передачею майна в довірчу власність або довірче 

управління, і по-третє, вони виникають, як правило, на підставі договору 

або на підставі юридичного складу (закону, рішення суду, дій нотаріуса). 

Отже можна назвати такі відмінності управління майном в англо-

американській та континентальній системах права [161, с. 80]: 

- підстава виникнення. У країнах англо-американського права: акт 

про запровадження довірчої власності; закон; рішення суду. У 

континентальному праві підставами виникнення довірчих відносин є: 

договір довірчого управління майном, закон; 

- майно, що передається в довірчу власність. Загалом, як у країнах 

континентального, так і загального права може передаватись будь-яке 
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відокремлене індивідуально визначене майно, крім того, яке вилучене з 

цивільного обороту; 

- суб’єкти права власності. У країнах англо-американської системи 

права власник втрачає будь-які права на передане майно, таким чином 

виникає розщеплена власність. Однак у країнах континентального права 

після передачі майна в довірчу власність право власності повністю 

переходить до довірчого власника, при цьому сам власник стає титульним 

власником на весь період дії договору. С. О. Сліпченко вважає, що 

оскільки довірчий власник виступає перед третіми особами «як власник», 

тобто як особа, повноваження якої найбільш наближені до повноважень 

власника, то говорити, що він є власником, не зовсім вірно. Це, на думку 

вченого, випливає з того, що обсяг повноважень власника поширюється на 

саме майно, тоді як носій іншого речового права володіє, користується, 

розпоряджається «чужим майном» [159, с. 98- 100]. 

Отже, очевидно, що конструкція довірчої власності, яка існує в 

англо-американській системі права, значною мірою відрізняється від 

довірчих інститутів, що існують у країнах континентального права, і 

зокрема, у праві України. Відрізняються суб’єктний склад, підстави 

виникнення, порядок притягнення до відповідальності, тому це необхідно 

враховувати під час їх застосування.  

Тому сторонам доцільно враховувати особливості конструкцій 

управління майном в країнах з континентальною та англо-саксонською 

системами права, особливо при укладанні договорів з іноземним 

елементом, оскільки в цих країнах існують різні підходи до вибору 

компетентного права залежно від правової природи відносин, що 

виникають за вказаними договорами.  

Із наведених вище ознак права довірчої власності, які притаманні 

відносинам в країнах загального та континентального права, можна дійти 

висновку, що основною причиною виникнення наведених вище 

відмінностей є наявність дуалізму («розщеплення») права власності в 
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країнах загальної системи права. У свою чергу, розщеплення права 

власності невідомо країнам, які належать до романо-германської правової 

сім’ї. 

Таким чином, при виникненні необхідності визнання конструкції 

управління майном за нормами загального права при виникненні довірчої 

власності на території держави, яка належить до романо-германської 

правової сім’ї, постає проблема визначення, хто є власником майна, яке 

передано в управління, відповідно, постає питання, які колізійні прив’язки 

речового права мають застосовуватись. У тому числі постає питання, хто 

має право розпоряджатися майном (установник управління чи управитель) 

та, відповідно, до кого можливо пред’явити право вимоги на майно. З 

метою відповіді на поставлене питання доцільним вбачається проведення 

аналізу судової практики судів Франції та Швейцаріїї, оскільки історично 

склалось, що в цих державах найчастіше виникає необхідність визнання 

конструкцій довірчого управління майном, заснованих в країнах 

загального права [161, с. 54]. 

Наприкінці ХІХ століття суди різних інстанцій Франції ухвалювали 

рішення, в яких майно, яке передано в управління, визнавалося частиною 

майна вигодоодержувача, а управитель розглядався як звичайний 

повірений. Згодом, на початку ХХ століття, суди Франції виносять 

рішення, в яких майно, що передано в управління, кваліфікується як таке, 

що було безповоротно відчужене. Правовим наслідком цього стає 

виключення відповідної частини матеріальних благ зі складу майна 

власника. У тому числі передане в довірчу власність майно не може бути 

включено до спадкової маси та не може бути частиною спільного майна 

подружжя [161, с. 56]. 

Отже, уже на початку ХХ століття суди Франції доходять до 

висновку про відокремлений характер майна, яке передано в управління із 

виникненням довірчої власності. 
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Що стосується доктрини, то основна увага в роботах французьких 

цивілістів того часу щодо питання статусу майна, яке передано в 

управління з виникненням довірчої власності, приділялась 

співвідношенню принципу «закону місця знаходження речі» та статусу 

переданого в управління майна. Позиція французьких правників зводиться 

до того, що, оскільки перелік речових прав, який наведено в ст. 543 

Французького цивільного кодексу, є вичерпним, визнання трасту щодо 

майна, яке знаходиться на території Франції, вбачається неможливим. Крім 

того, закон місця знаходження речі не враховує специфіки складної 

природи довірчого управління за законодавством країн загального права та 

обмежує довірче управління виключно речовими правами, які є лише 

однією зі складових права власності в довірчому правлінні. 

Отже, французькими науковцями доводиться недоцільність 

розповсюдження закону про місце знаходження речі на правовідносини, 

що виникають з договорів управління майном, за якими встановлюється 

виникнення права довірчої власності (трасту), за правом держави, яка 

належить до англо-саксонської правової сім’ї. 

Позиція науковців Швейцарії вбачається ще більш категоричною в 

порівнянні з поглядами правників Франції. Тільки швейцарський 

науковець Дрейер, що присвятив своє дослідження «Траст у 

швейцарському праві» проблематиці визнання трастів за швейцарським 

законодавством, стверджував, що така колізійна прив’язка, як закон місця 

знаходження речі має право на існування поряд з іншими колізійними 

нормами. Більшість же швейцарських науковців підтримують точку зору, 

що закон місця знаходження речі абсолютно не може застосовуватись до 

довірчої власності [192, с. 56]. 

Така позиції заснована на декількох аргументах. По-перше, 

прирівнювати траст до речових прав, які відомі швейцарському 

законодавству, неможливо, тому що в Швейцарії відсутнє поняття «траст». 

По-друге, швейцарському праву відомі такі інститути, як довірча власність 
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та концепція організованого майна, що є ближчим за своєю суттю до 

трасту. Та, по-третє, визнання трастів за своєю суттю не відповідає 

основним принципам швейцарського права. Таким чином, майно, яке 

знаходиться на території Швейцарії, не може бути передане в траст. 

Все ж абсолютно відкидати можливість застосування колізійних 

норм речового права до відносин за договором управління майном у 

випадку виникнення довірчої власності недоцільно, тому що постає 

питання, яким чином регулювати відносини власності, що складаються 

між управителем, установником управління та вигодоодержувачем. 

З метою аналізу порядку застосування колізійних норм речового 

права необхідно визначити основні прив’язки, які застосовуються до 

відносин власності в міжнародному приватному праві. 

Основною колізійною прив’язкою, яка використовується для 

регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві є закон 

місця знаходження майна (lex rei suitae). Усі речі поділяються на рухомі та 

нерухомі, але цей поділ не завжди однаковий у всіх країнах. Права на 

землю незалежно від підстав їх класифікації завжди є нерухомістю.  

Але стосовно деяких речей, які за своєю природою є рухомими, 

виникають складності. В українському праві – це, наприклад, судна, 

космічні кораблі тощо. Передумовою для розв’язання більшості колізійних 

питань права довірчої власності є використання прив’язки lex rei sitae 

(закон місцезнаходження речі). Саме відповідно до неї визначається, 

зокрема, коло і зміст речових прав, умови їх виникнення, припинення, 

зміни та переходу, суб’єктний склад власників тощо. 

Практично в усіх країнах світу колізійна формула lex rei sitae визнається 

основоположною щодо прав і обов’язків на нерухоме майно (земельні 

ділянки, будівлі). Стосовно ж до рухомого майна (транспортні засоби, 

особисті речі тощо) це правило не є таким безумовним.  

Поширення прив’язки lex rei sitae на суспільні відносини, які виникають 

у сфері речових прав як на нерухоме, так і на рухоме майно, характерно, 
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наприклад, для таких держав, як Португалія, Греція, Австрія, Італія, 

Японія, Німеччина, Венесуела, Бельгія, країни Східної Європи. Разом з 

тим, і в цих країнах практикується використання низки спеціальних 

колізійних положень стосовно рухомого майна. Зміст основних з них може 

бути умовно зведено до двох основних положень [32, с. 274]. 

По-перше, якщо особа правомірно набуває за кордоном будь-яку річ, 

то при переміщенні її у відповідну державу ця особа може зберегти її у 

власності навіть у тому випадку, якщо в країні подібний порядок 

придбання речі у власність неможливий. Однак, при цьому, обсяг 

правомочностей власника буде у всіх випадках визначатися на підставі 

закону тієї держави, в якій у даний час дана річ знаходиться. При цьому не 

має значення, які права належали власникові речі до її переміщення у 

відповідну державу. 

Подібна схема регулювання питань права власності існує і в Україні, 

де стосовно як рухомого, так і нерухомого майна вихідним є колізійний 

принцип lex rei sitae. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» право власності та інші речові права на 

нерухоме та рухоме майно визначаються правом держави, у якій це майно 

знаходиться, якщо інше не передбачено законом.  

Належність майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша 

класифікація майна визначаються правом держави, у якій це майно 

знаходиться. Країни загального права поширюють дію принципу lex rei 

sitae головним чином на відносини, пов’язані з речовими правами на 

нерухоме майно. Стосовно ж рухомого майна в цих державах прийнято 

використовувати особливу групу прив’язок, основною з яких є прив’язка 

«особистий закон власника» (lex personalis). Однак, загалом, у статутному 

праві цих країн у останні десятиліття намітилася тенденція переходу від 

принципу особистого закону до принципу місця перебування речі. Тільки в 

Аргентині і Бразилії принцип особистого закону власника досі є чільним 
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стосовно всіх питань, що виникають у сфері відносин власності [32, с. 

505]. 

Досить проблемним у міжнародному приватному праві є питання 

про перехід ризику випадкової загибелі або псування майна з відчужувача 

на набувача у тих випадках, коли придбання права власності відбувається 

за договором управління майном.  

Проблема тут полягає в тому, що законодавство різних країн по-

різному визначає момент такого переходу. У правових системах одних 

держав в даному випадку використовується принцип римського цивільного 

права, уідповідно до якого ризик переходить з продавця на покупця в 

момент укладання контракту, незалежно від того, набуває покупець до 

цього моменту право власності на проданий товар (periculum est emptoris). 

Це правило, зокрема, зафіксовано в законодавствах Швейцарії, Голландії, 

Японії, деяких країн Латинської Америки. Нормативні правові акти інших 

країн світу, включаючи Російську Федерацію, пов’язують момент 

переходу ризику безпосередньо з моментом переходу права власності (res 

peril domino – ризик несе власник).  

Момент переходу права власності та момент переходу ризику є 

різними цивільно-правовими категоріями. Перший має пряме відношення 

до речових прав, другий – до зобов’язальних правовідносин. Тому й 

колізійні проблеми, що виникають у зв’язку з цими категоріями, будуть 

вирішуватись на основі різних колізійних норм.  

Актуальним є дослідження питання правового регулювання відносин 

управління майном за законодавством Німеччини. Оскільки в Німеччині, 

як і в Україні, не визнано на законодавчому рівні конструкцію трасту, а 

довірчі відносини, що ґрунтуються на угодах, поділяються на такі види: 1) 

фідуція у власному значенні (Vollrechtstreuhand), 2) фідуція через 

делегацію діяти за рахунок довірителя (Ermaechtigungstreuhand), 3) фідуція 

на основі доручення (Quasi-treuhand). За спрямованістю інтересу 

фідуціарія відзначають фідуцію-гарантію у власному інтересі, фідуціарне 
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управління за рахунок третьої особи та порівняльне фідуціарне управління, 

покликане об’єднати інтереси різних осіб [132, с. 470].  

Таким, що найбільше відповідає конструкції договору управління 

майном, закріпленим у законодавстві України, будуть зобов’язання з 

ведення справ, які регулюються підрозділом 2 розділу 12 частини 8 

Німецького цивільного Уложення [32, с. 204]. Характерною рисою цих 

відносин за законодавством Німеччини є те, що до договору про надання 

послуг чи договору підряду, предметом якого є ведення будь-яких справ, 

застосовуються положення про договори підряду чи про надання послуг. 

Особа, яка дає іншій особі пораду чи рекомендацію, при збереженні 

відповідальності, яка виникає за договором, не зобов’язана 

відшкодовувати шкоду, яка виникає в результаті такої поради чи 

рекомендації. Специфіка управління майном без доручення регулюється 

параграфами 677–687 Німецького цивільного уложення. Відповідно до цієї 

норми НЦУ особа, яка веде справи іншої особи, не отримавши від нього 

доручення та не будучи уповноваженою іншим способом, зобов’язана 

вести справи так, як цього вимагають інтереси заінтересованої особи. Але 

дана конструкція не відповідає конструкції договору управління майном в 

Україні, оскільки відповідно до законодавства Німеччини особа, яка веде 

справи іншої особи, не уповноважується довірителем на здійснення нею 

дій. Тому вказані норми не можуть застосовуватись за аналогією до 

відносин управління майном. 

Особливим видом управління майном в Німеччині є управління 

спадщиною згідно з нормами параграфів 1975-1992 Німецького цивільного 

уложення. Суд зі спадкових справ уповноважений призначити опікуна 

спадщини, до якого в судовому порядку в процесі провадження за 

спадковими справами не можна заявляти претензії. Такі вимоги можна 

заявляти суду зі справ з опіки [199, с. 1024]. У одному з провідних 

коментарів Німецького цивільного уложення під редакцією Паландта 

вказується, що якщо сторони обирають застосовуваним до відносин між 
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ними право Німеччини, то вони мають враховувати, що в разі виникнення 

спору та у випадку відсутності певної узагальненої правової конструкції у 

законодавстві, суд вправі регулювати відносини, виходячи із норм, які 

регулюють кожен окремий аспект правовідносин, враховуючи мету, які 

переслідували сторони при виникненні таких відносин.  

Таким чином, в законодавстві Німеччини відсутній окремий вид 

договору управління майном. Але конструкція управління майном може 

застосовуватись в межах іншого договору (наприклад, договору ведення 

справ), якщо цього вимагає мета, з якою сторони уклали договір [199, с. 

1024]. 

Отже, з урахуванням позиції німецьких вчених, сторони при 

укладенні договору управління майном та обранні компетентного права 

Німеччини мають враховувати, що в разі виникнення спору та у випадку 

відсутності певної узагальненої правової конструкції у законодавстві, суд 

вправі регулювати відносини, виходячи із норм, які регулюють кожен 

окремий аспект правовідносин, враховуючи мету, які переслідували 

сторони при вступі в такі відносини.  

 

3.3. Особливості вибору застосовуваного права до відносин, які 

виникають за окремими видами договорів управління майном з 

іноземним елементом 

 Враховуючи специфіку майна, яке передається в управління, на 

практиці найчастіше використовуються договори управління спадковим 

майном, корпоративними правами та, у випадку вибору компетентного 

права країни, яка належить до англосаксонської правової сім’ї, створення 

трасту. 

Одним з поширених інститутів, для регулювання яких 

застосовується договір управління майном, є інститут управління 

спадщиною. 
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Іноземний елемент в правовідносинах, які виникають на підставі 

договору управління спадщиною, може виражатись у таких ознаках: 

1. Спадкодавець або спадкоємець є громадянином України, що 

проживає за межами території України, іноземцем, особою без 

громадянства або іноземною юридичною особою. 

2. Спадкове майно знаходиться за межами території України. 

3. Юридичний факт, який створює, змінює чи припиняє 

правовідносини? мав чи має місце на території іноземної держави 

(наприклад, спадкодавець помер на території іншої держави). 

Відповідно до законодавства України існують різні колізійні 

прив’язки для спадкування рухомого і нерухомого майна за участю 

іноземного елемента: якщо спадкування рухомого майна регламентується 

особистим законом спадкодавця (lex personalis), то за наявності 

нерухомості визначальним є закон місцезнаходження майна (lex rei sitae). 

Вказаний принцип закріплено також статтею 70 Закону України «Про 

міжнародне приватне право», яка передбачає, що спадкові відносини 

регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце 

проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, 

громадянином якої він був. 

Разом із вищезазначеним відповідно до статті 71 Закону України 

«Про міжнародне приватне право» щодо спадкування нерухомості 

передбачено застосування закону держави місця знаходження нерухомості 

незалежно від останнього місця постійного проживання спадкодавця – 

власника нерухомості.  

Винятком із цього загального правила – останнього місця 

проживання як визначального місця відкриття спадщини – є норми статті 

71 Закону України «Про міжнародне приватне право», відповідно до якої 

виключне застосування права України до успадкування належних 

іноземним спадкодавцям прав на майно, яке підлягає державній реєстрації 

в Україні (наприклад, корпоративні права, транспортні засоби тощо). 
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Наведені вище приклали дозволяють дійти до висновку, що до 

правовідносин щодо спадкування, у яких спадкодавець мав постійне місце 

проживання в Україні, застосовується право України. 

Окремим правовим механізмом, основу якого становлять відносини 

управління майном, є інститут управління спадщиною. Договір управління 

спадщиною – правочин, метою якого є забезпечення збереження 

спадкового майна до прийняття спадщини спадкоємцями або до визнання 

спадщини відумерлою за рішенням суду. 

Договір управління спадщиною виникає необхідність укладати у 

зв’язку із невизначеним правовим статусом майна, право на яке 

припинилось з моменту смерті спадкодавця та ще не виникло у 

спадкоємця, тобто таке майно фактично не має власника, у той час як 

необхідність управляти ним уже виникла. Так, наприклад, господарські 

товариства вимагають здійснення постійних дій щодо управління ними. 

Існує різниця між договором управління спадщиною та охороною 

спадкового майна. У особи, яка управляє спадщиною, повноваження 

значно ширші, ніж у зберігача, оскільки управитель має право вчиняти 

будь-які дії щодо майна, спрямовані на збереження майна. Тобто, 

фактично в управителя виникає довірча власність щодо майна, яке він 

отримав в управління. 

Особливої актуальності наявність договору управління майном 

виникає у випадку наявності іноземного елемента у правовідносинах 

спадкування. Так, з метою управління майном, до якого застосовується 

інший правовий режим, ніж юрисдикція спадкоємця, необхідно знати 

право тієї держави, в якій знаходиться спадкове майно. У таких ситуаціях 

часто виникає необхідність управління майном з метою його збереження. 

Так, договір управління спадщиною може охоплювати як всі об’єкти 

спадкування, так і певну їх частину. Єдиною вимогою до майна є 

необхідність його охорони, догляду, вчинення інших дій до передачі його 

спадкоємцям. 
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Управитель може як використовувати надану йому річ, так і 

розпоряджатись нею. Однак єдиною і найважливішою вимогою є вчинення 

зазначених дій з метою збереження спадкового майна. 

Договір управління спадщиною може бути укладений за таких умов: 

- смерті спадкодавця та пред’явлення свідоцтва про смерть; 

- звернення до нотаріуса особи, яка має інтерес щодо збереження майна 

спадкодавця; 

- відсутності спадкоємців або виконавця заповіту; 

- неможливості вжиття інших заходів щодо збереження спадкового 

майна.  

Із заявою до нотаріуса можуть звернутись зацікавлені в збереження 

майна особи, наприклад, кредитори, органи місцевого самоврядування, 

представники органів державної влади, перед якими в померлого існували 

зобов’язання. 

На підставі заяви зацікавленої особи про необхідність вжиття заходів 

щодо управління спадщиною нотаріус заводить спадкову справу, перевіряє 

за даними Спадкового реєстру відомості про посвідчені заповіти та 

заведені спадкові справи. При цьому необхідно вимагати надання 

відомостей про відсутність спадкоємців, які фактично прийняли спадщину 

шляхом постійного проживання разом з померлим. Договір на управління 

спадщиною укладає нотаріус, а в населених пунктах,  де  немає  нотаріуса,  

-  відповідний  орган місцевого самоврядування за умов відсутності 

спадкоємців або виконавця заповіту. Законодавством не встановлено 

обов’язку нотаріуса укладати договір управління спадщиною. Передбачено 

лише правові підстави для укладання договору. 

На підтвердження факту смерті нотаріусу надається свідоцтво про 

смерть, з якого виготовляється копія та проставляється штамп "згідно з 

оригіналом". Зазначена копія долучається до спадкової справи. У разі 

відсутності свідоцтва про смерть нотаріус робить запит до органу 

реєстрації актів цивільного стану для отримання копії актового запису про 
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реєстрацію смерті та повного витягу з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть.  

На підтвердження місця відкриття спадщини нотаріусу подається 

довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-

будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування, 

будинкова книга із записом про місце проживання спадкодавця тощо. 

Якщо надати такі документи неможливо, нотаріус робить запит до 

адресного довідкового бюро.  

Якщо з документів чи заяви вбачається, що спадкодавцю належить 

нерухоме майно, яке підлягає державній реєстрації, нотаріус має отримати 

підтвердження з Державного реєстру правочинів чи (та) з Реєстру прав 

власності на нерухоме майно про належність цього майна та його 

державну реєстрацію на ім’я спадкодавця, шляхом отримання довідки з 

Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» та витягу чи 

інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

Нотаріус повинен з’ясувати, чи були вжиті попередні заходи щодо 

збереження спадкового майна. Якщо такі заходи були вжиті, то ким, коли і 

чи було приміщення опечатано, де знаходяться ключі від цього 

приміщення тощо.  

Нотаріус, який одержав повідомлення про відкриття спадщини, 

зобов’язаний повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або 

роботи яких йому відомо. Нотаріус може також зробити виклик 

спадкоємців шляхом публічного оголошення або повідомлення в пресі. 

Але жоден нормативний акт не передбачає варіанти компенсації 

витрачених коштів нотаріуса на друк вищезазначених повідомлень. 

Про проведення опису майна спадкодавця нотаріус повідомляє 

житлово-експлуатаційні органи, а в разі необхідності - органи внутрішніх 

справ та інших заінтересованих осіб (кредитора).  
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Якщо є підстави вважати, що спадщина може бути визнана 

відумерлою, нотаріус повинен повідомити відповідний орган місцевого 

самоврядування. Жодних критерій в нормативних актах не зазначається, 

особливо що стосується спадщини з іноземним елементом, оскільки 

нотаріус не може бути впевнений у відсутності спадкоємців за кордоном, а 

перевірити це шляхом публікацій в пресі не вбачається реальним.  

Нотаріус та заінтересована особа повинні вжити заходи для 

залучення до участі в проведенні опису майна свідків (не менше двох). 

Свідками можуть бути будь-які незаінтересовані особи з повною 

цивільною дієздатністю. Свідки не беруть участі в оцінюванні майна.  

Після одержання заяви та вжиття всіх необхідних попередніх заходів 

нотаріус зобов’язаний потрапити до місцезнаходження майна для 

складання акта опису спадкового майна.  

В акті опису має бути зазначено: 

 дата та час складання акта опису, а також прізвище, ім’я, по 

батькові нотаріуса, який проводить опис;  

 найменування державної нотаріальної контори або 

нотаріального округу, в якому зареєстрований приватний нотаріус;  

 дата одержання заяви про вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна (повідомлення про склад спадкового майна) або 

доручення нотаріуса, яким заведено спадкову справу, про вжиття заходів 

щодо охорони спадкового майна;  

 прізвище, ім’я, по батькові, адреса, а в необхідних випадках – 

місце роботи та посади осіб, які беруть участь в описі;  

 прізвище, ім’я, по батькові спадкодавця, дата його смерті, 

місце відкриття спадщини та місцезнаходження спадкового майна;  

 відомості про спадкоємців;  

 відомості про те, чи було опечатано приміщення до прибуття 

нотаріуса і ким, стан пломб та печаток, якщо приміщення опечатано. 
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При складанні акта опису спадкового майна нотаріус повинен 

детально описати характеристику кожної речі окремо (колір, вага, номінал, 

розмір, сорт, марка, рік випуску, а для іноземної валюти – купюра, її 

номінал, вартість за курсом Національного банку України тощо) та 

визначити їх вартість з урахуванням відсотка зносу. Детальний опис речей 

важливий для подальшого управління спадщиною до появи спадкоємців, 

оскільки це сприятиме збереженню майна померлого. Після закінчення 

опису спадкового майна нотаріус повинен передати майно на зберігання.  

У цьому разі нотаріус повинен роз’яснити особам, які приймають 

таке майно, що за його зберігання їм може бути виплачена винагорода. 

Крім того, нотаріус попереджає охоронця та інших осіб, яким спадкове 

майно передано на зберігання, про кримінальну відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання 

чи охорона чужого майна, своїх обов’язків. 

Якщо під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна 

з’ясується, що в складі спадщини є майно, що потребує утримання, 

догляду, вчинення інших фактичних та юридичних дій для підтримання 

його в належному стані, нотаріус, у разі відсутності спадкоємців або 

виконавця заповіту, на підставі заяви заінтересованої особи укладає 

договір на управління спадщиною із цією особою.  

Відповідно до частини другої статті 1285 Цивільного кодексу 

України особа, яка управляє спадщиною (управитель спадкового майна), 

має право вчиняти будь-які дії, спрямовані на збереження спадщини, і 

тому ця особа не може відчужувати спадкове майно, яким управляє.  

Текст договору викладається без застосування спеціальних бланків 

нотаріальних документів, оскільки не є нотаріальною дією і не записується 

в Реєстр вчинення нотаріальних дій. Зміст може зокрема містити акт опису 

спадкового майна, який є невід’ємною частиною договору (перелік цього 

майна може викладатися в тексті договору або міститися окремим 

додатком до договору, який прошивається разом з договором під окрему 
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печатку нотаріуса). За укладання договору на управління спадщиною 

державне мито (плата) не стягується. Інформація про укладення договору 

на управління спадщиною заноситься до Книги обліку договорів на 

управління спадщиною, що є єдиним підтвердженням вчинення такої дії, 

як договір управління спадщиною.  

При укладанні зазначеного договору нотаріус зобов’язаний 

пересвідчитись у тому, що це майно було власністю спадкодавця на 

момент відкриття спадщини, про що зазначається в тексті договору з 

посиланням на реквізити відповідного документа.  

Договір припиняє свою дію лише з появою спадкоємців або 

прийняттям спадщини. Відмова від прийняття спадщини не припиняє дії 

договору. У разі надходження до нотаріуса за місцем відкриття спадщини 

заяви про прийняття спадщини нотаріус повідомляє особу, з якою 

укладений договір на управління спадщиною, про припинення дії 

договору.  

У разі відсутності спадкоємців за законом і за заповітом, усунення їх 

від права на спадкування, неприйняття спадщини ніким із спадкоємців, а 

також відмови від її прийняття укладений договір на управління 

спадщиною діє до ухвалення судом рішення про визнання спадщини 

відумерлою. 

Договір управління спадщиною є одним з видів договору управління 

майном. Якщо за договором управління майном установником управління 

виступає власник майна, то договір управління спадщиною укладає не 

власник майна, а нотаріус. Відповідно, постає питання, хто є 

вигодонабувачем за договором управління спадщино. Договір укладається 

в інтересах майбутніх спадкоємців, тобто майбутніх власників майна. 

 Однією з істотних умов договору управління спадщиною є розмір та 

форма винагороди управителю. Управитель має право на винагороду та на 

відшкодування всіх витрат, пов’язаних з управлінням майном. Разом з 
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вищезазначеним, відповідно до чинного законодавства, відсутні будь-які 

норми щодо порядку оплати дій управителя. 

 Таким чином, з врахуванням вищезазначеного, договір управління 

спадщиною не є розповсюдженою правовою конструкцією у зв’язку з 

наступним: 

- відсутність закріпленого в законодавстві чіткого механізму визначення 

необхідності укладання договору управління спадщиною; 

- відсутність системи професійних управителів майном; 

- невизначеність статусу управителя майном та порядку оплати його 

послуг; 

 - незрозумілість статусу нотаріуса як сторони договору. 

Отже, договір управління спадщиною як різновид договору 

управління майном у зв’язку з недостатнім правовим регулюванням та 

відсутністю інтересу в установника управління щодо укладення такого 

договору не набув широкого практичного застосування. 

Разом з цим, в інших державах, особливо тих, які належать до 

англосаксонської системи права, договір управління спадщиною часто 

зустрічається при вирішення подальшого правового статусу спадкового 

майна. Так, відповідно до Закону Великобританії «Про довірчих 

власників» спадкове майно, яке потребує «догляду» за ним, може бути 

передано в управління професійним управителям шляхом створення 

трасту. 

Регулювання спадкових відносин з іноземним елементом 

здійснюється за допомогою міжнародних договорів, зокрема договорів про 

надання правової допомоги та консульських угод та конвенцій. 

На підставі зазначених вище нормативно-правових актів 

встановлюється один з основних принципів, яким регулюються 

правовідносини спадкування з іноземним елементом. Це принцип 

зрівнювання в правах, який є основою національного режиму, оскільки 

визначає основні аспекти прав іноземців, що виникають при спадкуванні. 
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Найбільш зрозуміло принцип національного режиму, яким регулюються 

правовідносини спадкування, визначено статтею 36 Договору між 

Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові 

відносини в цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року: 

«громадяни однієї Договірної Сторони можуть набувати на території іншої 

Договірної Сторони право на майно і інші права, одержуючи спадщину за 

законом або розпорядженням у випадку смерті на тих самих умовах і в 

такому ж обсязі, що і громадяни цієї Договірної Сторони». 

Міжнародні договори про правову допомогу, стороною яких є 

Україна, передбачають окремі колізійні норми щодо спадкування рухомого 

і нерухомого майна. Усі договори виходять з так званого «дуалістичного 

принципу», тобто з поділу майна, що успадковується, на рухоме та 

нерухоме. Значна частина договорів (договори з Литвою, Естонією, 

Латвією, Грузією, Туреччиною, Кубою, Республікою Кіпр) визначає, що до 

спадкування рухомого майна застосовується  право держави останнього 

постійного місця проживання спадкодавця (lex domicilii), однак договори з 

Польщею (стаття 41), Чехією (стаття 38), Македонією (стаття 34), 

Румунією (стаття 34), Молдовою (стаття 37) передбачають застосування до 

правовідносин щодо спадкування рухомого майна законодавства 

Договірної Сторони, громадянином якої був спадкодавець на момент 

смерті (lex patriaе). 

Правовідносини щодо спадкування нерухомого майна регулюються 

міжнародними договорами за єдиним принципом, а саме: до правовідносин 

щодо спадкування нерухомого майна застосовується законодавство 

Договірної Сторони, на території якої знаходиться таке майно (lex rei sitae). 

Такий порядок установлено і Конвенцією СНД про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 

січня 1993 року. 

Одним з основних зауважень, з яким найчастіше стикаються 

нотаріуси при провадженні спадкових справ з іноземним елементом, є те, 
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що для визначення юрисдикції компетентного органу вирішальним є 

правильне визначення місця відкриття спадщини.  

Відповідно до ст. 1221 Цивільного кодексу України «місцем 

відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце 

проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є 

місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за 

відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини 

рухомого майна».  

Аналогічні норми закріплені і в Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції 

України від 22.02.2012 за № 296/5 (глава 10 розділу ІІ). При цьому, якщо 

об’єктів нерухомого майна декілька і їх місцезнаходження різне, місцем 

відкриття спадщини є місцезнаходження одного з об’єктів цього майна на 

вибір спадкоємця.  

Визначаючи місце проживання фізичної особи як житловий будинок, 

квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому 

(гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому 

фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово (стаття 29 

Цивільного кодексу України), законодавець закріплює широке тлумачення 

терміна «місце проживання», оскільки в житловому приміщенні фізична 

особа може проживати як постійно, так і переважно або тимчасово. Таке 

розширене визначення на практиці створює чимало проблем у визначенні 

місця відкриття спадщини, а отже, впливає на правильний вибір 

відповідного органу, до компетенції якого входить врегулювання 

спадкової справи.  

Відповідно до п. 1.13 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України документами, які підтверджують 

місце відкриття спадщини, є довідка житлово-експлуатаційної організації, 

запис у будинковій книзі про реєстрацію спадкодавця, довідка адресного 
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бюро, довідка райвійськкомату про те, що спадкодавець до призову на 

військову службу проживав за відповідною адресою, тощо.  

Також відповідно до пункту 1.13 глави 10 розділу ІІ Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України місце відкриття спадщини 

не може підтверджуватись свідоцтвом про смерть.  

Цей принцип був попередньо оприлюднений в Методичних 

рекомендаціях щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям 

заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на 

спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні 

подружжя, схвалених рішенням Науково-експертної ради з питань 

нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009. Методичні 

рекомендації прямо вказують на недоцільність визначення останнього 

місця проживання в свідоцтві про смерть, якщо таке місце проживання не 

підтверджується іншими документами. Тому нормативне закріплення 

такого підходу є вочевидь прогресивним явищем. 

У разі відсутності в спадкоємців документів, що підтверджують 

місце відкриття спадщини, спадкоємці можуть звернутися до суду із 

заявою про встановлення місця відкриття спадщини. У цьому випадку 

документом, який підтверджує місце відкриття спадщини, є копія рішення 

суду, яке набрало законної сили. 

Після визначення місця відкриття спадщини у випадку, якщо майно, 

яке входить до складу спадщини, знаходиться на території іншої держави 

та потребує його охорони, постає питання про вибір права, яке буде 

застосовувати до регулювання відносин між сторонами договору 

управління спадковим майном. Як приклад, можна навести ситуацію, що 

спадкодавець був учасником юридичної особи, місце реєстрації якої 

знаходиться в іншій країні, ніж та, де перебуває спадкоємець. 

Якщо останнім місце проживання спадкодавця є територія іншої 

держави, нотаріус зобов’язаний перевірити наявність між Україною та 

іншою державою договору про правову допомогу. При цьому 
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застосовується загальне правило спадкування майна відповідно до 

законодавства держави, на території якої спадкодавець мав останнє місце 

проживання. Виняток із загального правила становить порядок 

спадкування нерухомого майна.  

За наявності у спадковій масі такого майна право на спадщину на 

таке майно оформлюється відповідно до законодавства тієї держави, на 

території якої воно знаходиться. Отже, якщо вживаються заходи 

управління спадковим майном, то такі заходи мають оформлюватись 

відповідно до законодавства тієї держави, де це нерухоме майно 

знаходиться[49, c. 41]. 

Щодо питання вибору права для регулювання відносин за договором 

управління спадковим майном доцільним буде застосування права 

держави, в якій знаходиться майно та управитель майном. Підставами 

цьому є наступні обставини:  

1) місцезнаходження нерухомого майна є основною колізійною 

прив’язкою, яка застосовується до регулювання відносин спадкування; 

2) управитель майном, що знаходиться в країні, де перебуває майно, має 

достатній рівень знань, які нададуть йому змогу надавати послуги 

професійного управління. 

Передавати в управління нерухоме майно управителеві, який 

знаходиться в іншій країні, ніж майно, на наш погляд, вбачається 

недоцільним, оскільки управитель не матиме можливості належним чином 

діяти в інтересах установника управління та реалізовувати свої права щодо 

такого майна. 

В Україні договір управління спадщиною не набув широкого 

застосування, оскільки на законодавчому рівні відсутнє чітке закріплення 

підстав, за яких нотаріус був би зобов’язаний укладати договір управління 

спадщиною. Також відсутній порядок визначення оплати послуг 

управителя, та відсутній сам інститут професійних управителів майном. 
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Що стосується інших країн, в тому числі тих, які відносяться до 

держав з континентальною системою права, то варто зазначити, що 

інститут управління спадковим майном є широко застосовуваним. Так, 

наприклад, хоча у Франції і не визнаються окремі види спадкових трастів, 

тому що суди вважають, що право власності є найбільш повним і 

абсолютним правом щодо володіння, користування і розпорядження 

майном, все ж інститут довірчого управління спадковим майном 

застосовується на практиці. Разом із цим, в Німеччині виконавець заповіту 

може укладати договори щодо майна заповідача, які створюють 

зобов’язання, також може прийняти на себе управління рухомим майном 

на строк до одного року, але для цілей розрахунків за боргами померлого 

[89, c. 469]. 

За наявності серед спадкової маси значної кількості майна та 

немайнових активів доцільним є планування спадкування ще за життя 

спадкодавця.  

Однією з форм такого спадкового планування є заснування 

спадкового трасту. Так, наприклад, передача нерухомого майна за 

кордоном як внеску до статутного капіталу господарського товариства 

дозволить підпорядкувати все міжнародне спадкування юрисдикції однієї 

держави – праву за місцем проживання спадкодавця. 

Спадковий траст є типовим інститутом англосаксонської правової 

системи і являє собою особливий різновид довірчого управління 

спадковим майном, що заснований зацікавленою особою. Громадянам 

України й іноземним громадянам небажано використовувати даний 

механізм для організації спадкування майна, що перебуває на території 

України, так як в українському законодавстві для нього практично відсутні 

будь-які правові рамки, а застосування іноземних норм викличе труднощі, 

насамперед, щодо прав на обов’язкову частку в спадщині. Крім того, 

Україна не бере участь у Гаазькій конвенції від 01.07.1985 про право, 
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застосовне до трасту і його визнання, яка передбачає універсальний, 

наднаціональний режим функціонування трасту, в тому числі спадкового.  

Із метою консолідації та забезпечення належного управління 

майном, що перебуває в різних країнах світу, використовуються такі 

інститути як пенсійний фонд або страхова організація. Схема їх роботи 

досить проста і передбачає передачу в управління всього або частини 

майна зацікавленої особи з метою здійснення після його смерті страхових 

або пенсійних виплат зазначеним їм особам. Нерідко вигодонабувачі 

формально вводяться до складу засновників цієї організації, яка 

створюється на певний строк, після закінчення якого ліквідується з 

розподілом майна між засновниками. 

 Одним з видів договорів управління майном є управління 

корпоративними правами. Саме зі здійсненням підприємницької діяльності 

фізичні особи найчастіше пов’язують отримання прибутку. Формою 

отримання прибутку від господарської діяльності є реалізація 

корпоративних прав. 

У зв’язку з тим, що відповідно до законодавства більшості держав 

особи, які віднесені до категорії «публічних діячів», не мають права 

самостійно або через близьких родичів здійснювати управління 

корпоративними правами, на практиці виникає необхідність у таких осіб 

передавати корпоративні права в управління третім особам. 

Враховуючи це актуальним для них стає питання укладення 

договору про управління корпоративними правами, який би передбачав 

надійний захист їх права власності. Крім того, такий договір може 

вирішити проблеми щодо управління й інших особ, які не мають 

можливості самостійно реалізовувати належні їм корпоративні права і 

бажають доручити це іншим особам. 

Згідно з ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу корпоративні права – це 

права особи, частка якої визначається в статутному капіталі (майні) 

господарської організації, що включають різні правомочності, передбачені 
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законом і статутними документами. Згідно ж із Законом України «Про 

акціонерні товариства» корпоративні права – це сукупність майнових і 

немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, що випливають з 

права власності на акції. Із законодавчих визначень до кінця неясно, що 

собою являють корпоративні права: різновид майнових прав або симбіоз 

майнових і немайнових прав. 

На нашу думку, найбільш правильною є позиція В.М.Кравчука [75, c. 

200], який вважає, що корпоративні права не є видом майнових прав, 

оскільки майнові права – це тільки права кредитора в зобов'язальних 

правовідносинах, у той час як корпоративні права включають до себе і 

права, і обов’язки. Цивільне право оперує більш широким поняттям, що 

охоплює практично всі об'єкти цивільних прав, – майно, до числа якого 

належать і корпоративні права. Ця думка підтримується й іншими 

українськими вченими, які вказують, що практика цивільного обороту 

давно де-факто визнає корпоративні права окремим майновим об'єктом 

цивільних прав [74, c. 154]. Акції та/або частки в статутному капіталі 

господарського товариства при цьому розглядаються тільки як форма 

фіксації корпоративних прав, що не впливає на їх зміст. 

Таким чином, раз корпоративні права є особливим видом майна, то, 

згідно з ч. 1 ст. 1030 Цивільного кодексу вони можуть бути предметом 

договору про управління майном. Так, щодо корпоративних прав, що 

випливають з права власності на акцію, предметом такого договору будуть 

акції, а щодо інших корпоративних прав – частка цих прав у статутному 

капіталі юридичної особи, що належить установнику майна. 

Корпоративні права нерозривно пов’язані із діяльністю юридичних 

осіб. Тому, з метою визначення застосовуваного права для регулювання 

відносин щодо управління корпоративними правами, доцільно розглянути 

порядок вибору застосовуваного права до діяльності юридичних осіб. 

Юридична особа – це та правова форма, в якій втілюються, діють, 

взаємодіють, переплітаються величезні економічні засоби, капітали. 
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Розглянемо особистий закон юридичної особи та її національність. 

Коли проблема юридичної особи розглядається в аспекті міжнародного 

приватного права, це означає, що аналізується іноземна юридична особа з 

погляду права тієї держави, яка або приймає цю юридична особу, або 

кваліфікує її як учасника угоди, що укладається між цією особою і 

національною компанією даної держави. Завдання зводиться до того, щоб 

визначити приватноправовий статус іноземної юридичної особи, 

відшукати той правопорядок, який є компетентним для регулювання 

питань її правового становища. Правовий статус юридичної особи завжди 

визначається єдиним законом - особистим законом (статутом) юридичної 

особи. [14, c. 40]. 

Критики цієї теорії справедливо вказували, що учасники юридичної 

особи, бажаючи обрати її національність (особистий статут), не можуть 

ігнорувати вимоги законодавства. "Воля не автономна настільки,- зазначав 

М.І.Брун, - щоб юридична особа могла мати ту національність, яку не хоче 

визнавати за ним національний законодавець". 

Сфера дії особистого статуту юридичної особи, як правило, 

визначається в законах про міжнародне приватне право; крім того, вона 

знаходить відображення в судовій практиці і доктрині.  До питань 

особистого закону юридичної особи належать: 

- статус юридичної особи;  

- організаційно-правова форма юридичної особи;  

- вимоги до найменування юридичної особи;  

- питання створення, реорганізації, ліквідації юридичної особи, в 

тому числі питання правонаступництва;  

- зміст правоздатності юридичної особи;  

- порядок набуття юридичною особою цивільних прав та прийняття 

на себе цивільних обов'язків;  

- внутрішні відносини, у тому числі відносини юридичної особи з її 

учасниками;  
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- здатність юридичної особи відповідати за своїми зобов'язаннями. 

Таким чином, особистий закон регулює питання, що стосуються 

створення, функціонування, управління, ліквідації юридичних осіб.  

У літературі з міжнародного приватного права поширена думка, 

згідно з якою особистий закон юридичної особи визначає також її 

державну належність і національність. Л. А. Лунц зазначав: «Під 

«національністю» стосовно до юридичних осіб розуміють як особистий 

закон (особистий статут) організації, так і її державну приналежність». 

Іншими словами, проблема «національності» зводиться до визначення 

«особистого статуту» компаній, що регламентує їх правовий статус. Та 

держава, закон якої є особистим законом компанії, визначає її 

національність і державну приналежність. Разом з тим, час від часу в 

літературі порушується питання про співвідношення понять «особистий 

статут» юридичної особи та «національність» юридичної особи. Так, 

А.В.Асоско взазначає: «Поняття» особистий статут юридичної особи 

«використовується для вирішення питань виключно приватноправового 

характеру і має відношення тільки до колізійного правового регулювання». 

Категорія ж національності юридичної особи «має набагато більш широку 

сферу застосування, яка зачіпає на сам перед публічно-правові інститути». 

З цим слід погодитися. Однак з того факту, що категорія «національність» 

припадає на сферу не тільки приватного, а й публічного права, слід 

зауважити, що слово «національність» не повинно застосовуватися в 

міжнародному приватному праві,оскільки тоді, по суті, воно 

перетворюється на синонім виразу «особистий статут юридичної особи». 

«На наш погляд, - підсумовує А. В. Асосков, - таке використання 

юридичних категорій не є прийнятним» [3, c. 545]. 

На нашу думку, з таким висновком можна не погодитись. Ті 

публічно-правові питання, які охоплюються поняттям «національність», 

наприклад питання оподаткування юридичної особи, правових режимів, 

питання дипломатичного захисту, також характеризують правове 
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становище юридичних осіб, доповнюючи тим самим їх приватноправовий 

статус. Поняття національності юридичних осіб – загальноприйнята 

категорія, яка вказує на їх державну приналежність, що допомагає 

вирішувати цілий ряд проблем, які виникають щодо юридичних осіб у 

міжнародному плані. 

Поняття національності юридичних осіб визначає їх правовий статус 

у більш повному обсязі, а їх особистий закон - лише в обсязі приватного 

права; на наш погляд, очевидно, що ці поняття однорідні, і недоцільно 

відносити їх до різних юридичних категорій. Випадки так званого 

відділення особистого статусу юридичної особи від його державної 

приналежності, про які, зокрема, пише А. В. Асосков, на наш погляд, слід 

розглядати як виключення із загального положення, при якому вони 

зазвичай збігаються. 

Листом Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 р. № 24-754/0/4-13 «Про 

практику розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом» 

передбачено, суди мають розрізняти такі поняття, як «іноземна юридична 

особа» та «іноземне підприємство». 

Згідно зі статтею 117 Господарського кодексу України іноземним 

підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за 

законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців 

або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане 

повністю у власність цих осіб. Таке підприємство є суб’єктом 

господарювання України. 

Законом обмежується створення іноземних підприємств у окремих 

галузях господарювання. Наприклад, в галузях, що мають стратегічне 

значення для державної безпеки. 

Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності 

іноземних підприємств визначено Господарським кодексом, іншими 

нормативно=правовими актами.. 
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У згаданому Кодексі зазначається, що діяльність філій, 

представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств, утворених 

за законодавством інших держав, здійснюється на території України 

відповідно до законодавства України, тобто на них теж поширюється 

національний режим правового регулювання. 

Іноземні юридичні особи - це такі юридичні особи, які засновані і 

зареєстровані за межами України у порядку, встановленому 

законодавством іншої країни. Процесуальна правосуб'єктність іноземних 

юридичних осіб визначається правом держави, в якій її засновано. 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи 

визначається особистим законом юридичної особи. 

За статтею 25 цього ж Закону особистим законом юридичної особи 

вважається право держави місцезнаходження юридичної особи, де 

місцезнаходженням юридичної особи є держава, у якій юридична особа 

зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом цієї держави. За 

відсутності таких умов або якщо їх неможливо встановити, застосовується 

право держави, в якій знаходиться виконавчий орган управління 

юридичної особи. 

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» особистим законом іноземної організації, яка не є юридичною 

особою відповідно до права держави, у якій така організація створена, 

вважається право цієї держави. Якщо така організація діє на території 

України, до її діяльності застосовується законодавство України, яке 

регулює діяльність юридичних осіб, якщо інше не випливає з вимог 

законодавства чи суті правовідносин. 

Правовий статус іноземного суб'єкта господарювання 

підтверджується, як правило, випискою з торговельного (банківського, 

судового) реєстру країни, де такий суб'єкт господарювання є офіційно 

зареєстрованим. Правовий статус іноземних суб'єктів господарювання 
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може також підтверджуватись еквівалентними доказами правового 

статусу, що визнаються як такі законодавством країни створення, 

громадянства або місця знаходження такого суб’єкта і видані 

компетентними органами цієї країни. Такий документ повинен бути 

легалізований з особливостями, визначеними Гаазькою Конвенцією, що 

скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року. 

Згідно із роз’ясненням президії Вищого господарського суду України 

від 31 травня 2001 року № 04-5/608 «Про деякі питання практики розгляду 

справ за участю іноземних підприємств і організацій» правовідносини, 

пов'язані з усіма видами зовнішньоекономічної діяльності в Україні, 

регулюються положеннями Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», а питання, що виникають у сфері приватноправових відносин з 

іноземним елементом (хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, 

особою без громадянства або іноземною особою; об'єкт правовідносин 

знаходиться на території іноземної держави; юридичний факт, який 

впливає на виникнення, зміну або припинення правовідносин, мав чи має 

місце на території іноземної держави), у тому числі й питання підсудності 

судам України справ за участю іноземного елемента, вирішуються згідно із 

Законом України «Про міжнародне приватне право». 

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» у випадках, передбачених законом, учасники 

(учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що 

підлягає застосуванню до змісту правових відносин. У випадку обрання 

сторонами права, що підлягає застосуванню до змісту правовідносин, суд 

застосовує це право у вирішенні спору. При цьому за приписами частин 

третьою та четвертої статті 5 Закону України «Про міжнародне приватне 

право»  вибір права може бути здійснений щодо угоди (правочину) в 

цілому або її окремої частини. Вибір права щодо окремих частин угоди 

повинен бути явно вираженим. 
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Так, однією із найбільш розповсюджених форм, в якій здійснюється 

управління корпоративними правами в міжнародному приватному праві, є 

транснаціональні корпорації та транскордонні корпоративні групи, які 

виступають переважно у формі міжнародних трестів і концернів, що 

створюють велику мережу підконтрольних зарубіжних підприємств. Їх 

слід відрізняти від міжнаціональних корпорацій, які утворюються в 

результаті злиття капіталу різного національного походження. 

Характерною особливістю транснаціональних корпорацій є їх виробнича 

спрямованість.  

До окремого виду реалізації управління корпоративними правами 

належать транскордонні корпоративні групи, які існують у формі 

об’єднання кількох юридичних осіб, які здійснюють господарську 

діяльність у кількох країнах. Окрему у транскордонний корпоративний 

групи визначається основна компанія, яка здійснює управління іншими 

компаніями, шляхом визначення процедури прийняття рішень, порядку 

ведення консолідованої управлінської звітності. 

Зловживання з боку трастів або довірчих товариств на початку 90-х 

років двадцятого століття викликало зменшення рівня довіри до 

«трастових» схем та прийняття Верховною Радою України постанови щодо 

заборони прийняття коштів фізичних осіб крім банків та установ, яким ця 

діяльність дозволяється на основі окремих законів («Про інститути 

спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди»), «Про цінні 

папери та фондовий ринок» щодо торгівців цінними паперами, «Про 

фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю» та інші спеціальні закони). 

Довірче управління здійснюється на підставі довірчого договору, 

укладеного в письмовій формі між довірителем та довіреною особою. 

Право довіреної особи на довірче управління обмежується довірчим 

договором. Довірена особа здійснює повне довірче управління, довірче 

управління за узгодженням або довірче управління за наказом. 
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Повне довірче управління передбачає вчинення довіреною особою 

дій щодо предмета довірчого управління самостійно в межах, визначених 

довірчим договором, з обов'язковим повідомленням довірителя про кожну 

вчинену дію, якщо інше не передбачено довірчим договором. 

Довірче управління за узгодженням передбачає вчинення дій щодо 

предмета довірчого управління за умови обов'язкового попереднього 

узгодження з довірителем кожної вчиненої довіреною особою дії. 

Довірче управління за наказом передбачає вчинення довіреною 

особою дій щодо предмета довірчого управління лише за умови видання 

довірителем наказу у формі та порядку, передбачених довірчим договором. 

Передання предмета довірчого управління в довірче управління не тягне за 

собою припинення права власності довірителя на такий предмет. 

Довірена особа має право відповідно до умов довірчого договору 

здійснювати операції з предметом  довірчого управління з  урахуванням 

обмежень, установлених законами. Предмет довірчого управління не 

може: передаватися довіреною особою в довірче управління третіх осіб без 

попередньої згоди довірителя; використовуватися для покриття будь-яких 

витрат, видатків (збитків) довіреної особи, для виконання зобов'язань 

довіреної особи перед третіми особами, а також як застава для 

забезпечення виконання зобов'язань довіреної особи перед третіми 

особами або для погашення податкових зобов'язань чи податкового боргу 

довіреної особи; обмінюватися довіреною особою на інше майно без 

попередньої згоди довірителя, крім випадків, визначених у цьому Законі. 

Предмет довірчого управління обмінюється довіреною особою на 

нерухоме майно тільки у разі попередньої згоди довірителя на проведення 

оцінки вартості нерухомого майна, його згоди з визначеною ціною та 

якісними характеристиками. Обмін предмета довірчого управління на 

цінні папери, емітовані особою, пов'язаною з довіреною особою, 

проводиться тільки у разі попередньої згоди довірителя з оцінкою 

ліквідності цінних паперів. При цьому довірена особа повинна до 
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проведення обміну подати довірителю документи про фінансово-

господарське становище емітента; придбаватися довіреною особою у 

власність до закінчення строку дії довірчого договору та виплати доходу 

довірителю; обмінюватися на корпоративні права засновників довіреної 

особи або пов'язаних з нею осіб, а також юридичних осіб, утворених за 

участю довіреної особи. 

У разі, коли предметом довірчого управління є акції, довірена особа 

може здійснювати представницькі функції щодо корпоративних прав, які 

виникають за цими цінними паперами. Коли предметом довірчого 

управління є кошти, довірена особа має право розміщувати їх лише під 

заставу за умови  надання  письмової згоди на  це  довірителем. Договір 

застави підлягає нотаріальному посвідченню. 

Це обмеження не застосовується, якщо отримувачем є безпосередньо 

банк або якщо довірена особа придбаває за рахунок коштів довірителя 

казначейські зобов'язання, облігації внутрішньої державної позики або 

акції з урахуванням обмежень, установлених законодавством. 

Якщо предметом довірчого управління є боргові зобов'язання третіх 

осіб перед довірителем, довірена особа має право здійснювати операції 

тільки з тими зобов'язаннями, заміна кредитора щодо яких не заборонена 

законом або договором [2, c. 29]. 

Окремим видом управління в сфері корпоративного права є передача 

юридичної особи в управління  іншій комерційній структурі, а також – 

передача функцій виконавчого органу юридичної особи іншому суб’єкту 

господарювання. 

Перш ніж перейти до характеристики колізійних прив’язок, які 

мають застосовуватись до відносин, які виникають за договором 

управління юридичною особою, доцільним вбачається визначення 

питання, щодо природи таких відносин. А саме – чи мають такі 

правовідносини довірчий характер? 
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Щодо здійснення управління юридичною особою (наприклад, 

арбітражний керуючий при банкротстві юридичною особи), то в цьому 

випадку правовідносини між суб’єктом, який здійснює управління та 

юридичною особою мають фідуціарний характер.  

У такій ситуації особа, яка призначається судом, з одного боку, 

наділена спеціальними повноваженнями відповідно до законодавства у 

сфері неплатоспроможності боржника або визнання його банкротом. 

Наприклад, визнання недійсними правочинів, здійснених боржником, 

відмовлятись від невигідних договорів, скликати збори кредиторів, вести 

реєстр вимог кредиторів, тощо. З іншого боку, така особа управляє 

справами юридичної особи, тобто діє в якості органу управління (але не 

управляє майном). Здійснення вказаних функцій ніяк не може 

розглядатись як довірче управління майном в інтересах власника. У 

даному випадку йде мова про самостійний інститут – банкротства 

юридичної особи. Відповідно до таких правовідносин застосовуються 

вимоги законодавства про визнання неплатоспроможним боржника. 

Що стосується другого прикладу (виконання іншою юридичною 

особою функцій органу управління товариством), то в цьому випадку 

іншою комерційна структура діє в якості органу управління юридичною 

особою. В цьому разі, такі комерційні структури не можуть діяти від 

власного імені. Завжди їх дії є діями самого товариства. 

Суханов Є. О. розглядаючи ситуацію, коли акціонерне товариство на 

підставі рішення загальних зборів передає іншій комерційній організації 

повноваження виконавчого органу, приходить до висновку, що в подібних 

випадках «управитель дія як орган юридичної особи» [163, c. 155]. 

На нашу думку, таке управління не є довірчим, тому що управитель 

не діє від власного імені, він діє виключно в інтересах юридичної особи. 

Іншими словами, не відмежовуються дії органу юридичної особи від дій 

органу товариства, яке здійснює управління. 
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В Україні механізм передачі юридичної особи в управління, на 

законодавчому рівні не закріплений. Але відповідно до проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких Законів України» (щодо 

виконавчих органів юридичних осіб та покращення інвестиційної 

політики), передбачається передача повноважень виконавчого органу 

юридичної особи іншій професійній організації як механізм 

корпоративного управління товариствами. 

Механізм передачі повноважень виконавчого органу підприємств 

стороннім організаціям застосовується в розвинутих європейських країнах, 

досвід ринкових інститутів яких нараховує кілька століть: Нідерландах, 

Німеччині, Великобританії, а також у Російській Федерації. За 

всесвітньовідомий приклад можна навести мережі готелів під управлінням 

таких компаній як Mariott, Radisson, Hyatt, InterContinental,  приклад у 

енергетиці – РАО ЄЕС, у металургії – ЕвразХолдинг,  у 

машинобудівництві – Сєвєрсталь-Авто, Руспромавто, у нафтохімії – 

Еврохім, Нікос. Саме такі моделі управління застосовувались при 

реформуванні та реструктуризації підприємств. Водночас відсутність в 

Україні врегульованого на законодавчому рівні механізму передачі 

повноважень виконавчого органу юридичної особи іншій організації так і 

не дало можливості повною мірою використати сучасні моделі управління 

через керуючі компанії, існування яких передбачено нормами Закону 

України «Про холдингові компанії в Україні», моделі управління 

корпоративними правами держави, передбачені нормами Постанови 

Кабінету Міністрів України № 791 від 15 травня 2000 року «Про 

управління корпоративними правами держави». 

В європейських країнах, де компанії, які здійснюють управління 

існують давно, подібні рішення надають можливість акціонерам/власникам 

обирати оптимальні умови управління їх активами. Механізм передачі 

керуючій організації повноважень виконавчого органу товариства 

використовують холдингові структури для вибудовування єдиної системи 
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управління дочірніми товариствами та регулювання їхніх фінансових 

потоків. У такому випадку  механізм дозволяє зосередити оперативний 

контроль і управління усією господарською діяльністю складових ланок 

холдингу. 

Проект Закону України «Про холдингові компанії в Україні» 

пропонується регулювати відносини, які виникають на підставі договору 

про передачу прав та обов’язків виконавчого органу юридичної особи, 

іншій юридичній особі, яка відповідно законодавства має право надавати 

такі послуги. Таким чином, між керованим та керуючим підприємством 

виникають відносини з договору управління майном. Товариство, над яким 

здійснюється керівництво, приймає та здійснює передбачені статутом, 

внутрішніми документами, які затверджені для керованого підприємства та 

відповідають чинному законодавству усі повноваження одноосібного або 

колегіального виконавчого органу керованого підприємства. Часткова 

передача повноважень виконавчого органу юридичної особи не 

дозволяється. Правова природа відносин між керуючим підприємством та 

керованим підприємством полягає у заміщенні на певний час виконавчих 

органів такого керованого підприємства з автоматичним припиненням 

повноважень такого виконавчого органу. Укладення договору про 

передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи створює 

обов'язки з надання управлінських послуг (послуг менеджменту) з боку 

керуючого підприємства на користь керованого підприємства. З точки зору 

права, договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної 

особи - це консенсуальний, взаємний, оплатний договір на надання послуг. 

Концепція такого способу корпоративного управління має на меті, 

що керуюче підприємство виступає, як виконавчий орган керованого  

підприємства, разом з цим, керуюче підприємство не отримує в довірчу 

власність майно керованого підприємства ні в цілому, ні в окремій його 

частині. Правочин про передачу повноважень виконавчого органу 
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товариства може бути укладений виключно за наявності рішення загальних 

зборів суб'єкта господарювання. 

Відповідно до вказаного вище законопроекту, суб’єктом, який 

здійснює управління може бути виключно юридична особа, яка проводить 

свою діяльність згідно з чинним законодавством України. 

Місцезнаходженням такої юридичної особи також має бути територія 

України. Щодо виду діяльності такого суб’єкта, виключним видом 

діяльності такого товариства мають бути послуги з управління іншими 

юридичними особами. також законодавством встановлюються вимоги 

щодо розміру статутного капіталу юридичної особи. Такий статутний 

капітал має бути сформований виключно в грошовій формі. Поєднувати 

діяльність з управління юридичною особою з іншими видами діяльності, 

забороняється. Виключенням є надання послуг, які суміжні до 

управлінських. Товариство, яке здійснює управління діє без довіреності, 

відповідно до договору про передачу повноважень виконавчого орагну 

юридичної особи. 

Що стосується вибору права щодо відносин за договорами 

управління юридично особою, то вибір права залежить від обставин, за 

яких виникає необхідність передачі юридичної особи в управління іншій 

комерційній структурі. 

Так, якщо мова йде про залучення арбітражного керуючого під час 

процедури банкрутства юридичної особи, то законодавство більшості країн 

вимагає залучення спеціаліста саме держави, в якій порушено справу про 

банкрутство. У цьому випадку, перш за все, необхідно визначити, право 

якої країни буде застосовуватись до відносин банкрутства. З метою 

визначення цього питання застосовується колізійна прив’язка lex concursus 

(lex fori concursus). Lex fori concursus визначає статут банкрутства, за яким, 

зокрема, установлюється правове положення арбітражного керуючого. 

Щодо управління юридичною особою шляхом передачі функцій 

органу управління товариством іншій юридичній особі, то в даному 
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випадку вбачаємо за доцільне обирати застосовуваним право держави, в 

якій знаходиться юридична особа. 

 Іншою формою управління майном, яка буде проаналізована у 

даному дослідженні є траст. 

Необхідність збереження, управління майном, щодо якого власник 

не має можливості самостійно реалізовувати право власності, має 

наслідком створення конструкцій довірчого управління майном. 

Одною з основних відмінностей інституту трасту, застосовуваного в 

англійському праві, від інституту довірчого управління, 

використовуваного в праві країн з континентальною системою права, є той 

факт, що у разі передачі майна в довірче управління за законодавством 

країни континентальної системи права довірчий керуючий не стає 

власником майна. Власником залишається засновник управління, а у 

відповідному реєстрі, в якому відображаються дані про власників, 

робиться відмітка про те, що майно записане на номінального утримувача і 

знаходиться в довірчому управлінні. 

Основний принцип передачі майна в траст, який був 

сформульований в англійському праві, - це передача однією особою майна 

у власність іншій особі за умови, що така друга особа буде керувати цією 

власністю як своєю, тобто розумно й обачно, і передасть доходи і право 

власності назад на вимогу першої особи. Тобто в разі передачі майна в 

траст за англійським правом довірчий керуючий юридично займає місце 

власника майна, ім'я якого відображається у всіх офіційних реєстрах. 

У випадку, якщо майно, яке передається в управління, знаходиться в 

іншій країні, яка належить до держави з англосаксонською системою 

права, управління майном може здійснюватись  через застосування такої 

правової конструкції, як траст. Даний термін включає в себе довірчі 

правовідносини, які передбачають перехід права власності на майно від 

установника управління до довірчого власника, проте вигодоодержувачем 

трасту буде установник управління або інший вигодонабувач. 
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Застосування трастів при здійсненні господарської діяльності 

пояснюється такими перевагами: 

1) оптимізація оподаткування. Найчастіше установник управління є 

резидентом країни, в якій ставки податків та зборів є значно вищими, ніж в 

державі, в якій буде заснований траст. Тому власник майна (в тому числі 

корпоративних прав) звертається до компанії, яка надає послуги щодо 

управління майном, з метою створення трасту. Така компанія називається 

провайдером трастових послуг. За цією схемою укладається договір про 

створення трасту. Оформлюється трастова декларація, яка засвідчує, що 

власник майна або інша, визначена ним особа, є вигодоодержувачем від 

майна, переданого в управління. Описаний механізм схематично 

зображено в додатку 1. Оскільки за цією схемою право власності 

переходить до довірчого власника, установник управління не сплачує 

податки з переданого майна. У цьому випадку траст доцільно створювати в 

країні, яка має нижчі ставки податків, ніж країна резидентства установника 

управління. Якщо власність передана нерезидентом у траст, який 

засновано в країні, де ставки податків невисокі, а виплата доходу, у свою 

чергу, здійснюється за межами такої юрисдикції, то траст звільняється від 

сплати податків та зборів. Саме тому вигодонабувачем вигідно обирати 

резидента іншої країни, ніж та, в якій створено траст. Така схема 

оптимізації оподаткування викликає зацікавленість податкових органів 

держав, в яких засновано трасти. Відповідно до нормативно-правових актів 

країн, в яких на законодавчому рівні визнано траст, як суб’єкт 

правовідносин, податкові органи маються право доступу до документів 

про створення трастів. Якщо вигодонабувач отримує дохід від майна 

переданого в траст, він зобов’язаний сплачувати відповідні податки з 

такого доходу; 

2) конфіденційність з метою запобігання розповсюдженню 

інформації про фактичних вигодоодержувачів юридичної особи. Зазвичай, 

країни, які користуються попитом серед провайдерів трастових послуг, 
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мають закріплені на законодавчому рівні вимоги щодо нерозголошення 

інформації про засновників трасту. Так, наприклад, відповідно до 

законодавства Британських Віргінських Островів агент або реєстратор 

юридичної особи не має права без отримання попередньої згоди 

установника управління та учасника юридичної особи розкрити 

інформацію про вигодоодержувачів. Такий механізм доступу до 

інформації про кінцевих власників суб’єктів господарювання робить 

Британські Віргінські острови привабливою країною для власників бізнесу. 

У свою чергу така закритість інформації ставить державу в невигідне 

становище перед очима світового співтовариства з питань протидії 

відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом, 

фінансуваннюятероризму та розповсюдження зброї масового знищення; 

3) захист від майна від посягань кредиторів. Оскільки при передачі 

майна у траст установник трасту фактично втрачає право власності на 

нього, тому юридично кредитори не матимуть можливості реалізувати свої 

вимоги щодо такого майна. У цьому випадку єдиним можливим способом 

здійснити стягнення на  таке майно є визнання недійсності трасту. Визнати 

траст недійсним можливо лише у випадку, якщо на майно, яке передано в 

траст було раніше накладено обтяження, і управитель знав та міг знати про 

наявність такого обтяження. З метою запобігання можливості визнання 

трасту недійсним, у трастових деклараціях, які є підставою для передання 

майна в довірчу власність, формулюється, що установник управління має 

право розпоряджатись ним, а довірчий власник не знає про наявність 

обтяжень щодо такого майна. Фактично, довірчий власник стає 

добросовісним набувачем такого майна. Для України вигідною 

конструкція трасту є ще й тому, що на підставі норм законодавства нашої 

держави неможливо визнати створення трасту незаконним, оскільки для 

правової системи  України невідомий інститут трасту. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку, що договір про 

створення трасту є дієвим механізмом при створенні та веденні бізнесу, 
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який дозволяє ефективно спланувати оподаткування доходів від 

господарської діяльності,  захистити інформацію про фактичних 

вигодоодержувачів шляхом обмеження доступу сторонніх осіб до 

інформації про власників трасту, а також уникнути незаконних посягань 

кредиторів на майно юридичних осіб. 

Хоча описані вище переваги управління майном, шляхом створення 

трасту і роблять цей механізм привабливим для суб’єктів господарювання, 

все ж не варто забувати, що трастові конструкції часто використовуються з 

метою відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму. Тому при співпраці з юридичними особами, у 

структурі власності яких є трастові конструкції, слід детально 

проаналізувати всі аспекти майбутньої діяльності та зважити ризики, які 

можуть бути пов’язані з цим. 

За договором про створення трасту установник управління передає у 

власність довірчого власника (управителя) майно з метою отримання 

прибутку та/або збереження майна в інтересах довірителя або іншого 

вигодонабувача. За договором про створення міжнародного трасту його 

суб’єктами є резиденти різних країн, або майно, яке передається в 

управління, знаходиться за кордоном, або факти, які були підставами 

виникнення трасту, відбулись на території іншої держави. 

Саме при створенні міжнародних трастів найчастіше виникає 

питання про вибір права, яке підлягає застосуванню до таких 

правовідносин. 

Як було зазначено в попередніх розділах дисертаційного 

дослідження основним нормативно-правовим актом, яким регулюються 

відносини управління майном у формі трастів, є Гаазька конвенція про 

право, що застосовується до трастів та їх визнання від 1 липня 1985 року. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на аналіз положень статті 4 

Гаазької конвенції, яке регламентує так звані «попередні питання» 

(preliminary issues), оскільки на практиці дуже часто змішують поняття 
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юридичного акту, в якому закріплені положення про створення трасту 

(наприклад, trust declaration) та відносини, які фактично виникають із 

трасту. 

Так, відповідно до статті 4 Гаазької Конвенції, Конвенція не 

застосовується до попередніх питань, які стосуються дійсності заповіту 

або інших юридичних актів, на основі яких майно переходить до довірчого 

власника.  Таким чином, можна дійти висновку, що Гаазька конвенція 

застосовується до уже існуючих трастів та не регулює форму документів, 

на підставі яких створено траст, дієздатність осіб, які заснували траст, або 

дійсність самого юридичного акта, на підставі якого відбувається передача 

майна довірчому власнику.  

Відповідно до положень статті 4 Гаазької конвенції, питання 

дійсності трасту має розглядатись відмежовано від питання про дійсність 

юридичного акта, на підставі якого майно передано в траст. Так, 

наприклад, якщо громадянин Франції робить заяву про призначення себе 

довірчим власником рухомого майна, яке знаходиться на території 

Франції, і як вигодоодержувачів вказує осіб, які проживають на території 

Великобританії, і визначає, що відносини будуть регулюватись правом 

Великобританії, то питання щодо дійсності такої заяви не будуть 

регулюватись Гаазькою Конвенцією. Навіть якщо вказана заява не буде 

мати юридичної сили відповідно до норм французького законодавства, 

відносини, які виникли у зв’язку із заснуванням трасту будуть 

регулюватись згідно з нормами англійського законодавства, окремо від 

акта, в силу якого такі відносини виникли. 

У зв’язку із розмежуванням між документом, на підставі якого 

створено траст, і безпосередньо самим трастом як самостійним правовим 

інститутом, виникає питання, до якої із цих категорій належить умова 

договору щодо передачі в траст частини майна. Навіть в доктрині та 

практиці країн, які належать до англо-американської системи права немає 

єдиного підходу до відповіді на це питання. 
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Однак, якщо, наприклад, установник управління визначив, що до 

створюваного ним трасту буде застосовуватись право якої-небудь держави, 

юрисдикція якої визнає конструкцію трасту, то судді схильні визнавати що 

умови про передачу майна до трасту належать до змісту трастової 

конструкції, а не до формальних ознак юридичного акту. Такий підхід 

судової практики направлений на створення оптимальних умов для 

функціонування трастів. 

Поряд із визначенням основних характерних ознак договорів про 

створення трасту як окремого правового інституту Гаазька конвенція 

вирішує питання про право, яке застосовується до регулювання відносин 

між установником трасту, управителем та вигодонабувачем. Згідно з 

основним правилом, яке визначено Гаазькою конвенцією, до трастів 

застосовується право, яке було обрано установником трасту. Межі 

застосування права, обраного установником трасту, залежать від 

національного законодавства країн, яким відомий інститут трасту. 

Наприклад, канадське законодавство не вимагає, щоб обране право мало 

«тісний» зв'язок із трастом, відносини за яким будуть регулюватись. А, 

наприклад, законодавство Великобританії, навпаки, передбачає 

необхідність існування зв’язку між обраним правом та об’єктивними 

елементами заснованого трасту [190]. При цьому, у другому виданні 

американської Кодифікації довірчої власності (Restatement of the Law of 

Trust) «право, яке має найбільш тісний зв’язок» визначається таким чином: 

«Штат має тісний зв'язок з трастом, якщо штат визначений засновником 

трасту як місце управління трастом, або якщо такий штат є місцем 

знаходження довірчого власника, або якщо на території штату знаходиться 

майно, передане в управління, або штат є місцем знаходження засновника 

трасту або вигодонабувачів. Крім цього, при визначені застосовуваного 

права можуть бути взяті до уваги й інші обставини для визначення тісного 

зв’язку». Останнє твердження характеризує ліберальність американської 
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судової практики, яка  доволі рідко приймає рішення про визнання трастів 

недійсними. 

У Гаазькій конвенції положення про вибір засновником застосовного 

до трасту права викладено в найповнішій формі. Засновник не обмежений 

якими-небудь критеріями і вимогами про наявність «тісного зв’язку» між 

об’єктивними складовими трасту і застосовуваним правом. 

За відсутності прямо вираженої умови про застосовне право 

висновок про наміри засновника трасту може бути зроблений, виходячи з 

письмових документів, а саме: акта про заснування трасту чи іншого 

документа, що підтверджує факт і умови створення трасту. При цьому такі 

письмові документи, з метою виявлення дійсної волі засновника трасту 

щодо застосовного права, можуть тлумачитися в сукупності з 

обставинами, які передували заснуванню трасту. Якщо ж застосовуване 

право не було обрано засновником трасту, то виникає необхідність 

визначення фактичного місця знаходження трасту. При перелічені 

критеріїв такої об'єктивної локалізації Гаазькою конвенцією закріплені 

колізійні прив'язки, раніше розроблені і сформовані в судовій практиці 

країн загального права. Такими колізійними прив'язками є: місце 

здійснення управління трастом, яке визначено засновником трасту; 

місцезнаходження майна, переданого в траст; місце знаходження довірчого 

власника або місце знаходження органу управління довірчого власника, 

коли ним є юридична особа. Крім того, при визначенні права, яке підлягає 

застосуванню до правовідносин за договором про створення 

трасту,повинні враховуватися цілі трасту і місце, де такі цілі будуть 

досягнуті. Взяті в сукупності, всі перелічені вище колізійні прив'язки 

професор Ентон (Anton), який очолював на Гаазької конференції 

британську делегацію, назвав «місцем знаходження трасту» (le domicile du 

trust). 

Оскільки сторони при заснуванні трасту найчастіше обирають 

державу з низькими ставками податків, доцільне проведення аналізу 
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законодавства, яким регулюється діяльність трастів у офшорних 

юрисдикціях. 

Щодо вибору застосовуваного до трасту права офшорні юрисдикції 

допускають автономію волі засновника трасту: при створенні трасту 

засновник має право визначити право, яке має регулювати траст. При 

цьому воно може бути прямо зафіксовано в документі, що засновує траст, 

або випливати з умов трасту. Таке регулювання передбачено, зокрема, 

законами Багам, Британських Віргінських Островів встановлює, що 

правом, яким регулюється траст (the proper law of a trust), є те, яке прямо 

зазначено (expressed) в умовах трасту при його створенні. 

У разі, якщо застосовуване право не було вказано, до трасту 

застосовується право,яке опосередковано пов’язане з трастом. Багамский 

закон про трасти містить більш розгорнуте положення даного питання: 

якщо умови трасту передбачають, що якийсь окремий аспект трасту 

повинен регулюватися багамським правом або управління трастом буде 

здійснюватися на Багамах, або є інше подібне становище, то 

передбачається,що намір засновника складалося в тому, щоб 

підпорядкувати траст багамському праву. 

Якщо засновник не обрав застосовне до трасту право, такий траст 

регулюється правом, яке має найтісніший зв'язок (closest connection) з 

трастом в момент його створення .Подібні правила закріплені в законах 

Британських Віргінських Островів, Джерсі, Сейшел, Кіпру. Дані закони 

встановлюють, що при визначенні найбільш тісного зв'язку повинні бути 

прийняті до уваги такі обставини: 

1) місце управління трастом, обране засновником; 

2) місцезнаходження майна трасту;  

3) місце проживання або ведення бізнесу довірчого власника;  

4) цілі трасту і місце (територія), де вони повинні бути досягнуті. 

Закони деяких юрисдикцій (Багами, БВО, Гернсі, Джерсі, Сейшели) 

допускають так звану міграцію трасту, коли умови трасту можуть 
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передбачати можливість зміни застосовного до трасту права направо будь-

якої іншої юрисдикції. Зміна допускається за умови, що знову обране 

право визнає дійсність трасту і відповідні права бенефіціарів. 

Протягом останніх років міжнародними організаціями, функції яких 

полягають у протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, 

проводився ряд досліджень, в яких підкреслюється високий ризик 

використання юридичних осіб і правових механізмів для легалізації 

доходів. Провайдери трастових і корпоративних послуг, які надають 

правову, організаційну підтримку в секторі діяльності юридичних осіб, на 

сьогодні відіграють основну роль фінансового контролю, тобто виявлення 

можливості використання юридичної особи (або іншого організаційно-

правового утворення) в схемах відмивання коштів, отриманих незаконним 

шляхом.  

В Україні однією з проблем, яку відзначають міжнародні експерти в 

сфері легалізації доходів, є відсутність закріплення на законодавчому рівні 

поняття «траст». 

У зв’язку із необхідністю виконання Україною вимог міжнародних 

організацій у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 

шляхом, 14.10.2014 року Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». 

Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

траст – це юридична особа-нерезидент, яка здійснює свою діяльність на 

основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах 

довірителя, а також зобов’язується за винагороду виконувати певні 

юридичні дії. 
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Також, Законом передбачається, що стосовно трастів суб’єкт 

первинного фінансового моніторингу, додатково повинен з’ясувати 

ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб.  

Під ідентифікацією довірителів та довірених осіб розуміється 

отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта 

(представника клієнта) ідентифікаційних даних. Суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу визначаються юридичні особи, які відповідно до 

законодавства зобов’язані здійснювати заходи щодо протидії легалізації 

доходів (наприклад, банківські установи, компанії, які надають фінансові 

послуги, адвокати, нотаріуси, тощо). Тобто, це суб’єкти, які потенційно 

можуть бути задіяні в схемах відмивання коштів, отриманих незаконним 

шляхом. 

Закріплення на законодавчому рівні поняття «трасту» стало першим 

кроком на шляху здійснення ідентифікації кінцевих власників трастових 

конструкцій. 

Однак наведене в законі визначення, на нашу думку, є юридично 

недостатньо коректним і потребує додаткового уточнення. 

В юридичному розумінні траст не є юридичною особою і, відповідно, 

не регулюється корпоративним правом. Дійсно, в офшорних трастах 

останні нерідко ототожнюються з трастовою компанією, яка здійснює 

управління трастовими активами. Однак така юридична особа є швидше 

довірчим управитель, а не трастом у власному розумінні. 

Досить поширеним є розуміння трасту як різновиду договору, що 

також не відображає сутності правової конструкції трасту. Траст не можна 

ототожнювати з класичними для країн цивільного права договірними 

відносинами, оскільки між довірчим власником і бенефіціаром не 

встановлюються договірні правовідносини.  

Відповідно до доктрини англо-американського права в цьому випадку 

швидше слід вести мову про одну з підстав виникнення трасту у вигляді 

трастової угоди (Trust Deed). За своєю правовою природою трастова угода 
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не вважається договором (Contract), з огляду на відсутність зворотного 

надання (Consideration), що є обов’язковою умовою виникнення 

договірного зобов’язання. 

Правовідносини між довірчим власником і бенефіціаром мають 

фідуціарний характер (заснований на особливій, фідуціарній довірі). Така 

ознака трасту є визначальною. З огляду на це, закріплене Законом України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» визначення на практиці 

призведе до звуженого розуміння трастових правовідносин 

(правовідносин, що виникають із трасту). Це, у свою чергу, не вирішить 

основної проблеми, яка виникає при використанні трастових конструкцій, і 

що, у свою чергу, породжує можливість зловживання трастовими 

конструкціями з метою легалізації доходів, – проблему ідентифікації 

кінцевих вигодонабувачів. 

Зазначене вище свідчить про доцільність виключення із Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдженню зброї масового знищення» із визначення трасту слів 

«юридична особа». Це розширить можливості щодо виконання норм 

законодавства у сфері протидії легалізації доходів і надасть суб’єктам 

первинного фінансового моніторингу можливість здійснювати 

ідентифікацію реальних вигодонабувачів, що, у свою чергу, посилить 

ефективність протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Одним з важливих питань в міжнародно-правовому регулюванні 

зобов’язальних правовідносин є вибір компетентного права, що має 

застосовуватись до конкретного правовідношення. Сфера дії міжнародних 
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договорів та інших документів міжнародного характеру охоплює далеко не 

всі види договорів. Така ситуація склалась і в колізійному регулюванні 

відносин за договором управління майном. У певних ситуаціях доводиться 

застосовувати внутрішнє законодавство, для чого необхідно визначити 

право якої держави має застосовуватись. 

2. Закон автономії волі посідає центральне місце в усіх національних 

системах міжнародного приватного права, а всі інші колізійні норми мають 

допоміжний характер і використовуються при відсутності вибору 

сторонами договору компетентного права. Закон автономії волі визначає 

статут зобов’язального правовідношення, встановлюючи, що 

компетентним буде право тієї держави, яке оберуть сторони. 

3. Положення ч. 1 ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» є недостатньо чітко сформульованим, оскільки його можна 

тлумачити в такий спосіб, що учасники правовідносин мають право 

самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту 

правовідносин, не взагалі, а тільки тоді, коли це безпосередньо 

дозволяється законом. У такому разі виникає питання щодо того, які саме 

закони України передбачають конкретні випадки, в яких учасникам 

правовідносин дозволяється скористатися принципом автономії волі. 

Тобто зазначена норма не передбачає пряму дію принципу автономії волі, 

а лише закріплює загальний випадок, коли такий принцип може 

застосовуватись. 

4. Щодо можливості застосування  принципів lex mercatoria, 

обґрунтовується, що норми lex mercatoria є не наскільки широко 

застосовуваними, що ними можна було б замінити національний 

правопорядок. А оскільки договір управління майном у різних 

правопорядках відрізняється за своєю суттю у випадку виникнення права 

довірчої власності, то застосування нечітко сформульованих принципів lex 

mercatoria зробить і до того складний вибір права до вказаних відносин ще 

проблемнішим. 
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5. Щодо довірчих відносин з іноземним елементом за договором про 

створення трасту, то єдиним спеціальним обмеженням автономії волі є 

вимога про те, щоб обране право визнавало траст або конкретний вид 

трасту. В іншому випадку вибір права буде визнано недійсним згідно з ч. 2 

ст. 6 Гаазької конвенції про трасти. Тому, якщо сторони визнають 

компетентним право України до відносин за таким способом управління 

майном як траст, то такий вибір права буде недійсним, оскільки 

законодавство України не визнає вказаної конструкції. 

6. Вибір права сторонами договору управління майном з іноземним 

елементом стосується лише питань взаємних відносин сторін договору, 

тобто зобов’язального статуту правочину. Форма і дійсність угоди про 

вибір права повинна регулюватися правом, яке застосовується до 

основного договору, тобто за обраним сторонами правом. 

7. При відсутності вибору права відносини за договором 

регулюються правом держави, з якою воно має найбільш тісний зв’язок (ч. 

2 ст. 32 Закону України «Про міжнародне приватне право»), при цьому 

стороною, яка повинна здійснити виконання, що має вирішальне значення 

для змісту договору, є управитель. Виходячи із вказаної норми та 

враховуючи положення ст. 32 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», українські дослідники приходять до висновку, що якщо інше не 

передбачено або не випливає з умов, суті правочину або сукупності 

обставин справи, до договору довірчого управління застосовується право 

країни, у якій має звичайне місце перебування, місцезнаходження або 

місце діяльності сторона, яка є довірчим управителем, – саме тією особою, 

на яку покладено обов’язок виконання договору. Однак правом, з яким 

найбільш тісно пов’язаний договір управління нерухомим майном є право 

держави, в якій воно знаходиться або зареєстровано, якщо така реєстрація 

є необхідною (чч. 1, 2 Закону України «Про міжнародне приватне право»). 

Відсутність згоди сторін договору означає, що сторони договору взагалі не 

прагнули досягнення такої згоди або сторони не змогли досягти згоди з 
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цього питання, або сторони скасували раніше досягнуту ними згоду, або 

угода про вибір права, укладена сторонами договору, була визнана 

недійсною. 

8. Проблеми, які виникають при виконанні договорів управління 

майном з іноземним елементом через неврахування законодавцем випадків 

виникнення в управителя довірчої власності за договором управління 

майном, значною мірою пов’язані з тим, що чинна редакція Закону 

України «Про міжнародне приватне право» не враховує того випадку, коли 

договір управління майном є підставою для виникнення довірчої власності 

в управителя. Із врахуванням наведеної проблеми в законодавстві 

вбачається за доцільне сторонам при виборі права, яке має застосовуватись 

до правовідносин за договором управління майном, обирати право тієї 

держави, законодавство якої містить детальні норми, якими регулюються 

відносини довірчої власності. 

 9. Для цілей застосування колізійних норм речового права до 

відносин з договору управління майном визначальну роль грає той факт, 

що зазначений договір може передбачати виникнення права довірчої 

власності або в управителя не виникає такого права. Характерною рисою 

довірчих відносин за англо-американським правом є їх «позадоговірний 

характер», тобто такі відносини виникають та існують не на підставі 

договору, оскільки, враховуючи специфіку таких відносин (а саме високий 

рівень довіри між сторонами) в договорі неможливо наперед встановити 

конкретні рамки, де сторони максимально чітко деталізують умови.  

10. Обґрунтовується що, при виборі права, яким мають регулюватись 

відносини управління майном, сторонам слід враховувати специфіку 

законодавчого закріплення конструкцій з управління майном, особливо, 

якщо таке регулювання буде здійснюватись в державі, яка належить до 

системи загального права. 

11. Враховуючи складну правову природу відносин, що викають за 

договорами управління майном, за якими передбачається виникнення 
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довірчої власності (трасту) за загальним правом, у випадку необхідності 

визнання такої конструкції в країнах романо-германської правової сім’ї, 

зроблено висновок, що окремо ані речові колізійні прив’язки, ані 

зобов’язальні в повній мірі не дають можливості визначити компетентне 

право до правовідносин між сторонами. Таким чином, доцільним 

вбачається проводити  модифікацію трасту в договірну конструкцію в 

частині зобов’язальних відносин між сторонами. Що стосується відносин 

власності між управителем, установником управління та 

вигодоодрежувачем, слід використовувати колізійні норми речового права. 

12. Договір про створення трасту є дієвим механізмом при створенні та 

веденні бізнесу, який дозволяє ефективно спланувати оподаткування 

доходів від господарської діяльності, захистити інформацію про 

фактичних вигодоодержувачів шляхом обмеження доступ сторонніх осіб 

до інформації про власників трасту, а також уникнути незаконних посягань 

кредиторів на майно юридичних осіб. 

Незважаючи на описані вище переваги управління майном шляхом 

створення трасту, що робить цей механізм привабливим для суб’єктів 

господарювання, трастові конструкції часто використовуються з метою 

відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму. Тому при співпраці з юридичними особами, у 

структурі власності яких є трастові конструкції,  слід детально 

проаналізувати всі аспекти майбутньої діяльності та зважити ризики, які 

можуть бути пов’язані з цим.  

13. У зв’язку з необхідністю виконання Україною вимог міжнародних 

організацій у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 

шляхом, 14.10.2014 року Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдженню зброї масового знищення». Згідно із цим законом траст – 

це юридична особа-нерезидент, яка здійснює свою діяльність на основі 
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довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а 

також зобов’язується за винагороду виконувати певні юридичні дії. В 

юридичному розумінні траст не є юридичною особою, відповідно, не 

регулюється корпоративним правом. Дійсно, в офшорних трастах останні 

нерідко ототожнюються з трастовою компанією, яка здійснює управління 

трастовими активами. Однак така юридична особа є швидше довірчим 

управитель, а не трастом у власному розумінні. 

15. Обґрунтовується доцільність виключення із Закону України «Про 

запобігання та протидію відмиванню (легалізації) доходів одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї 

масового знищення» у визначені трасту слів «юридична особа». Це 

розширить можливості щодо виконання норм законодавства у сфері 

протидії легалізації доходів, і надасть суб’єктам первинного фінансового 

моніторингу можливість здійснювати ідентифікацію реальних 

вигодонабувачів, що, у свою чергу, посилить ефективність протидії 

відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, з використання 

конструкцій управління майном з метою приховування фактичного 

вигодоодержувача. 

16. Окремим видом управління у сфері корпоративного права є передача 

юридичної особи в управління  іншій комерційній структурі, а також – 

передача функцій виконавчого органу юридичної особи іншому суб’єкту 

господарювання. Перш ніж визначити, які колізійні прив’язки мають 

застосовуватись до відносин, що виникають за договором управління 

юридичною особою, доцільним вбачається визначення питання, щодо 

природи таких відносин. А саме: чи мають такі правовідносини довірчий 

характер?  

17. Доводиться, що таке управління не є довірчим, тому що управитель 

не діє від власного імені, він діє виключно в інтересах юридичної особи. 

Іншими словами, не відмежовуються дії органу юридичної особи від дій 

органу товариства, яке здійснює управління. Lex fori concursus визначає 
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статут банкрутства, за яким, зокрема, установлюється правове положення 

арбітражного керуючого. Щодо управління юридичною особою шляхом 

передачі функцій органу управління товариством іншій юридичній особі, 

то в даному випадку вбачаємо за доцільне обирати застосовуваним право 

держави, в якій знаходиться юридична особа. 

 



ВИСНОВКИ 

 

За результатами проведеного дослідження договору управління 

майном у міжнародному приватному праві обґрунтовано такі висновки: 

1. Характерною ознакою, яка вирізняє договір управління майном 

від інших цивільно-правових конструкцій, є те, що майно, передане в 

управління, відособлюється як від майна управителя, так і від майна 

установника управління. Враховуючи правову природу відносин з 

договору управління майном та ознаки, які відрізняють його від інших 

цивільно-правових конструкцій, договір управління майном є 

самостійним правовим інститутом, якому властиві ознаки як 

зобов’язальних, так і речових прав. 

2. З метою визначення компетентного права, обґрунтовується 

доцільність визначення двох видів правовідносин з договору управління 

майном: внутрішніх (між управителем та установником управління або 

вигодонабувачем) і зовнішніх (між управителем і третіми особами), 

правову кваліфікацію яких у міжнародному приватному праві України 

доцільно здійснювати за колізійними нормами зобов’язального права 

(внутрішні відносини) та колізійними нормами речового права (зовнішні 

відносини), оскільки йдеться про зобов’язальні і речові правовідносини 

відповідно.  

3. Доводиться допустимість правової кваліфікації українським 

судом трасту, створеного за іноземним правом, за правилами про 

довірчу власність, передбачену ЦК України, і з урахуванням права 

іноземної держави, якщо за колізійними нормами підлягає застосуванню 

іноземне право, нормами якого передбачено можливість створення 

інституту трасту. 

4. У зв’язку з відсутністю в законодавстві України конструкції 

довірчої власності, що існує в англо-американській системі права, 

зокрема, інституту трасту, встановлюються обмеження застосування 
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норм іноземного права. Такими нормами слід вважати певні юридичні 

обставини, а саме: порушення публічного порядку, в тому числі загроза 

суверенітету, порушення основних прав і свобод, основ конституційного 

ладу, коли норми іноземного права суперечать імперативним нормам 

законодавства України, коли сторони за допомогою колізійних норм 

хочуть обійти імперативні норми законодавства України. 

5. У дисертаційному дослідженні обґрунтовується, що такий вид 

договору управління майном, як договір про створення трасту, є дієвим 

механізмом при заснуванні та веденні бізнесу та який дозволяє 

ефективно спланувати оподаткування доходів від господарської 

діяльності, захистити інформацію про фактичних вигодоодержувачів 

шляхом обмеження доступу сторонніх осіб до інформації про власників 

трасту, а також уникнути незаконних посягань кредиторів на майно 

юридичних осіб. Хоча описані вище переваги управління майном 

шляхом створення трасту і робить цей механізм привабливим для 

суб’єктів господарювання, все ж не варто забувати, що трастові правові 

конструкції часто використовуються з метою відмивання (легалізації) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. Тому, при співпраці із 

юридичними особами, у структурі власності яких є трастові правові 

конструкції, слід детально проаналізувати всі аспекти майбутньої 

діяльності та зважити ризики, що можуть бути пов’язані з цим. 

6. Загальними колізійними прив’язками, які мають регулювати 

питання, що виникають з договорів управління майном, є особистий 

закон фізичної особи (lex personalis), особистий закон юридичної особи 

(lex sicietas), закон місцязнаходження майна (lex rei sitae), закон місця 

вчинення акту (lex loci contractus). 

7. Конструкція довірчої власності, що існує в англо-американській 

системі права, значною мірою відрізняється від довірчо-правових 

інститутів, які існують у країнах континентального права, і зокрема, в 

праві України. Відрізняються суб’єктний склад, підстави виникнення, 
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порядок притягнення до відповідальності, тому це необхідно 

враховувати під час вступу сторін у відносини, компетентним правом до 

яких визнаватиметься право країни, де існує конструкція «розщепленої» 

власності, оскільки існує ризик невизнання такої власності за 

законодавством України. 

 

 



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Англо-український словник міжнародного, порівняльного і 

європейського права: близько 70000 термінів / [упоряд. В. І. Муравйов та 

ін.] ; за ред. В. І. Муравйова, Л. І. Шевченко. – К.: Арій, 2009. – 608 с. 

2. Аристова Е. А. Институт ответственности трансграничных 

корпоративных групп в международном частном праве : автореф. дис. на 

соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право» / Е. А. Аристова. – М., 2013. – 30 с. 

3. Асосков А. В. Правовые формы участия юридических лиц в 

международном коммерческом обороте / А. В. Асосков. – М.: Статут, 

2003. – 347 с. 

4. Батрименко В. В. Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі 

ЄС / В. В. Батрименко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 297 с. 

5. Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: 

історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти: 

Монографія. / Е. В. Бевзюк, В. А. Вергун, О. О. Грин, О. І. Ступницький. 

– Ужгород: ЗакДУ, 2010. – 368 с. 

6. Беляневич О. А. Про застосування практики Європейського 

суду з прав людини як джерела права / О. А. Беляневич // Вісник 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 

С. 32-38. – (Юридичні науки ; Вип. 81). 

7. Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в 

сфере предпринимательства / З. Э. Беневоленская. – М.: Волтерс Клувер, 

2005. – 288 с. 

8. Білас І. Г. Теорія держави і права / І. Г. Білас. – К.: Ін-т 

міжнародних відносин, 2008. – 212 с. 



 181 

9. Бірюков О. М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика : 

монографія / О. М. Бірюков. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 

320 с. 

10. Богуславский М. М. Международное частное право / М. М. 

Богуславский. – М.: Юристъ, 2004. – 604 с. 

11. Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному 

праві : монографія / Т. В. Боднар. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с. 

12. Брагинский М. И. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказанию услуг / М. И. Брагинский В. В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2002. – 1038 с. 

13. Бринцев В. Політико-правовий аналіз ролі Конституційного 

Суду України у законодавчому процесі / В. Бринцев // Вісник 

Конституційного Суду України. – 2007. – № 1. – С. 23-31. 

14. Брун М. И. Юридические лица в международном частном 

праве: в 3-х кн. – Петроград: типография товарищества «Обществ. 

польза», 1915. – Кн. 1: О личном статусе юридического лица. – 43 с. 

15. Міжнародне право / [М. В. Буроменський, І. Б. Кудас, А. А. 

Маєвська та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 336 с. 

16. Міжнародне право: Основні галузі: / [В. Г. Буткевич, С. А. 

Войтович, О. М. Григоров та ін.]. – К.: Либідь, 2004. – 814 с. 

17. Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії / В. Г. 

Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній. – К.: Либідь, 2002. – 608 с. 

18. Варавенко В. Е. Традиции и новации в коллизионно-правовом 

регулировании договорных обязательств в международном частном 

праве Китая / В. Е. Варавенко // Международное публичное и частное 

право. – 2010. – № 1 (52). – С. 24-26. 

19. Васильченко В. В. Науково-практичний коментар Закону 

України «Про міжнародне приватне право» / В. В. Васильченко. – К.: 

Істина, 2007. – 200 с. 



 182 

20. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред.-упоряд. 

Ю. С. Шемшученко. – К: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. 

– 1020 c. 

21. Венгринюк Ю. В. Матеріальна сфера застосування та 

універсальний характер регламенту «Рим І» [Електронний ресурс] / Ю. В. 

Венгринюк – Режим доступу: 

http://www.lj.kherson.ua/pravo%2002/Vengryniuk.pdf – Назва з екрану. 

22. Венедіктова І. В. Договір довірчого управління майном як 

форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в 

Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ірина Валентинівна 

Венедіктова. – Х., 2003. – 207 с. 

23. Виговський О. І. Інститут цінних паперів в міжнародному 

приватному праві / О. І. Виговський. – К.: ВПЦ «Київський університет», 

2010. – 401 с. 

24. Виговський О. І. Новели акціонерного законодавства: наук.-

практ. коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» / О. І. 

Виговський. – К.: Юстініан, 2009. – 880 с. 

25. Витрянский В. В. Договор доверительного управления 

имуществом / В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2001. – 191 с. 

26. Гондюл В. П. Вступ до спеціальності. Міжнародна інформація 

/ В. П. Гондюл, М. М. Рижков, О. М. Андрєєва. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2009. – 348 с. 

27. Георгіца А.З. Міжнародне публічне право / А. З. Георгіца, С. 

О. Чикурлій; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 

2002. – 175 с. 

28. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: 

методологічні засади правового регулювання : монографія / Голубєва 

Н.Ю. – Одеса: Фенікс, 2013. – 642 с. 

http://www.lj.kherson.ua/pravo%2002/Vengryniuk.pdf


 183 

29. Гражданский кодекс Российской Федерации [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://wbase.duma.gov.ru/ntc/vdoc.asp?kl=418 – 

Назва з екрану. 

30. Гражданское право Российской Федерации : в 2-х т. / Под ред. 

О. Н. Садикова. – М.: Контракт: ИНФРА-М, 2010. – Т.2. – 2010. – 595 с. 

31. Гражданское право : в 2-х тт. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. 

Толстого. – М.: «ПБОЮЛ Л. В. Рожников», 2000. – 720 с. – Т.2. – 2000. – 

778 с. 

32. Гражданское уложение Германии = Deutsches Bürgerliches 

Gesetzbuch mit Einführungsgesetz: ввод. закон к Гражд. уложению; пер. с 

нем. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 850 с. 

33. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. 

Давид, К. Жоффре-Спинози; Пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: Междунар. 

отношения, 2009. – 398 с. 

34. Діковська І. А. Застосування гнучких та фіксованих колізійних 

прив’язок до договірних зобов’язань / І. А. Діковська // Підприємництво, 

господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 46-49. 

35. Дмитрієв А. І., Міжнародне публічне право / А. І. Дмитрієв, В. 

І. Муравйов; Київський ун-т права; Інститут міжнародних відносин 

Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка; [відп. ред. Ю. С. 

Шемшученко, Л. В. Губерський]. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 638 с. 

36. Добржанська О. Л. Системні методи дослідження в 

міжнародних відносинах / О. Л. Добржанська. – К.: Ін-т міжнародних 

відносин, 2009. – 120 с. 

37. Довгерт А. С. Наука міжнародного приватного права в 

Київському університеті / А. С. Довгерт. – К.: НДІ приватного права і 

підприємництва АПрН України, 2010. – 32 с. 

38. Довгерт А. С. Теоретичні засади сучасної кодифікації 

цивільного права України. Правова система України: історія, стан та 

http://wbase.duma.gov.ru/ntc/vdoc.asp?kl=418


 184 

перспективи : в 5-ти т. // За заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – Х.: Право, 2008. – 

Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право. – 2008. – 180 с. 

39. Дождев Д. В. Международная модель траста и унитарная 

концепция права собственности [Електронний ресурс] / Д. В. Дождев. – 

Режим доступу: http://www.msses.ru/images/dozdev-int-model-trust.rtf – 

Назва з екрану. 

40. Дождев Д. В. Международная модель траста и унитарная 

концепция права собственности [Електронний ресурс] / Д. В. Дождев. – 

Режим доступу: http://www.msses.ru/images/dozdev-int-model-trust.rtf – 

Назва з екрану. 

41. Дорошко М. С. Проблеми національної та глобальної безпеки 

країн СНД / М. С. Дорошко. – К.: Ін-т міжнародних відносин, 2009. – 216 

с. 

42. Дрішлюк А. І. Щодо співвідношення поняття судового 

прецеденту та судової практики [Електронний ресурс] / А. І. Дрішлюк. – 

Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=154 – 

Назва з екрану. 

43. Дудаш Т. Юридична природа рішень Європейського суду з 

прав людини: загальнотеоретичний аспект / Т. Дудаш // Право України. – 

К., 2010. – № 2. – С. 173-179. 

44. Дятлев Д. М. Гражданско-правовые проблемы доверительного 

управления имуществом: автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право» . – Тверь, 2001. – 27 с. 

45. Ерпылева Н. Ю. Коллизионные нормы в международном 

частном праве России и Украины / Н. Ю. Ерпылева, У. Е. Батлер // 

Государство и права. – 2007. – № 7. – С. 84-91. 

http://www.msses.ru/images/dozdev-int-model-trust.rtf
http://www.msses.ru/images/dozdev-int-model-trust.rtf
http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=154
http://www.lawlibrary.ru/disser2006891.html
http://www.lawlibrary.ru/disser2006891.html
http://www.lawlibrary.ru/disser2006891.html


 185 

46. Копійка В. В. Європейські Союз: історія і засади 

функціонування / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко.; за ред. Л. В. 

Губерського. – К.: Знання, 2009. – 751 с. 

47. Єременко О. К. ООН в документах / О. К. Єременко, В. М. 

Матвієнко. – К.: Ін-т міжнар. відносин, 2009. – 95 с. 

48. Єрух Л. Зразки окремих видів договорів / Л. Єрух, Ю. 

Козьяков // Довідник нотаріуса. – 2005. – № 1. – С. 63-75. 

49. Желіховська Ю. Участь нотаріуса в охороні цивільних прав та 

інтересів / Ю. Желіховська // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. – № 2 

(62). – С. 39-47. 

50. Жук Л. Американський досвід з питань спадкування / Л. Жук // 

Юриспруденція теорія і практика. – 2008. – № 10. – С. 56-61. 

51. Заблоцька Р. О. Система інституційного регулювання світової 

торгівлі послугами : Монографія. / Р. О. Заблоцька. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2008. – 268 с. 

52. Заіка Ю. О. Становлення і розвиток спадкового права в 

Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право» / О. Ю. Заїка. – К., 2007. – 20 с. 

53. Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року № 

3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – 28 липня. – №30. 

– с. 1114. – ст. 260. 

54. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» 

[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 50-51. – 

ст. 2057. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 



 186 

55. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 

29. – ст. 377. 

56. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 

23.06.2005 р. №2789 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. 

– ст. 422. 

57. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. 

№4038-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – ст. 232. 

58. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» 

від 19 червня 2003 року №978-IV [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – ст. 377. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=978-15 

59. Запорожець О. Ю. Кризові комунікації у міжнародних 

відносинах / О. Ю. Запорожець. – К.: Ін-т міжнародних відносин, 2009. – 

82 с. 

60. Звеков В. П. Коллизии законов в международном частном 

праве / В. П. Звеков. – М.: Волтер Клувер, 2007. – 416 с. 

61. Звеков В. П. Международное частное право / В. П. Звеков. – 

М.: Издательство НОРМА, 2000. – 686 с. 

62. Зленко А. М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія 

України / А. М. Зленко; за ред. В. А. Манжоли – К: ВПЦ «Київський 

університет», 2008. – 379 с. 

63. Зовнішня політика України-2010: стратегічні оцінки, прогнози 

та пріоритети / За ред. Г. М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2010. – 352 с. 

64. Інформаційна безпека держави в сучасних міжнародних 

відносинах / [М. М. Рижков, Є. А. Макаренко, С. І. Даниленко та ін.]. – 

К.: ІМВ, 2009. – 456 с. 

65. Кабатова Е. В. Изменение роли коллизионного метода в 

международном частном праве / Е. В. Кабатова // Международное 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=978-15


 187 

частное право. Современная практика: сб. статей / под. ред. М. М. 

Богуславского, А. Г. Светланова. – М.: МГИМО, 2000. – С. 5-16. 

66. Канашевский В. А. Внешнеэкономические сделки. Правовое 

регулирование / В. А. Канашевский. – М.: Международные отношения. – 

2005. – 300 с. 

67. Канашевский В. А. Международные (межгосударственные) 

обычаи как регуляторы частноправовых отношений / В. А. Канашевский 

// Государство и право. – 2008. – № 7. – С. 88-92. 

68. Капітоненко М. Г. Міжнародні конфлікти / М. Г. Капітоненко. 

– К.: Либідь, 2009. – 352 с. 

69. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації / 

В. І. Кисіль. – К.: Україна, 2005. – 478 с. 

70. Кисіль В. І. Право, що застосовується до 

зовнішньоторговельних договорів: тенденції розвитку законодавчого 

регулювання [Електронний ресурс] / В. І. Кисіль // Юридичний журнал. – 

2004. – № 2. – Режим доступу: 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1020 – Назва з екрану. 

71. Ковальський В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні 

засади / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 

192 с. 

72. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 

№ 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005 р. – 9 вересня. – 

№ 35, 36, 37. – с. 1358. 

73. Копійка В. В. Європейський Союз на сучасному етапі: 

структурні зміни та стратегія розвитку / В. В. Копійка, М. А. Миронова, 

Т. І. Шинкаренко. – К.: Знання, 2010. – 94 с. 

74. Корпоративне право України / [В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. 

Р. Кібенко та ін.]; за заг. ред. В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 379 

c. 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1020


 188 

75. Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний 

коментар законодавства та судової практики / В. М. Кравчук. – К.: Істина, 

2005. – 720 с. 

76. Країнознавство / [В. І. Головченко, М. С. Дорошко, П. М. 

Ігнатьєв та ін.] ; за ред. В. П. Крижанівського, В. І. Головченка. – К.: ВПЦ 

«Київський університет» , 2009. – 590 с. 

77. Кузнецова В. В. Права доверительного управляющего на 

имущество, переданное в управление / В. В. Кузнецова // Проблемы 

правового регулирования предпринимательской деятельности: матер. 

междунар. науч. форума «Региональное развитие России: перспективы 

конкурентоспособности и политика», 16-18 мая 2005 г. / отв. ред. Е. А. 

Пилецкий. – Самара: Сам. гос. экон. акад., 2005. – Ч. 4. – 219 с. – С. 109. 

78. Кузнєцова Н. В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові 

відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі / Н. В. 

Кузнєцова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2008. – 447 с. 

79. Кулько А. Б. Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, 

сьогодення, майбутнє / А. Б. Кулько. – К.: Фенікс, 2011. – 270 с. 

80. Лачуев К. Г. Правовая природа прав доверительного 

управляющего по договору доверительного управления имуществом 

[Електронний ресурс] / К. Г. Лачуев. – Режим доступу: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=97955 – Назва з екрану. 

81. Лисица В. Н. Lex mercatoria в зарубежной доктрине / В. Н. 

Лисица // Государство и право. – 2008. – № 4. – С. 103-107. 

82. Лист Верховного Суду України «Щодо перевищення розумних 

строків розгляду справ» від 25.01.2006 №1-5/45 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=v5_45700-

06&fpage=1&text=%EA%F0%E8%F2%E5%F0#w1_1 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=97955
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_45700-06&fpage=1&text=%EA%F0%E8%F2%E5%F0#w1_1
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_45700-06&fpage=1&text=%EA%F0%E8%F2%E5%F0#w1_1
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_45700-06&fpage=1&text=%EA%F0%E8%F2%E5%F0#w1_1


 189 

83. Лист Вищого Господарського Суду України «Про 

узагальнення судової практики вирішення господарськими судами 

окремих категорій спорів за участю нерезидентів від 01.01.2009 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: Система інформаційно-

правового забезпечення «ЛІГА: ЗАКОН». Конфігурація «ENTERPRISE». 

Версія 8.2.3. – ІАЦ «ЛІГА», ТОВ «ЛІГА «ЗАКОН». – К.: ЛІГА: ЗАКОН, 

2015. 

84. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть / И. И. 

Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: БЕК, 1996. – 

367 с. 

85. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть / И. И. 

Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: БЕК, 1997. – 

393 с. 

86. Лунц Л. А. Курс международного частного права: в 3-х т. – М.: 

Спарк, 2002. – Т. 3. – 2002. – 1007 с. 

87. Мазуренко В. П. Статистика / В. П. Мазуренко. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2008. – 365 с. 

88. Майданик Р. А. Договір управління майном: правова природа, 

місце в праві України / Р. А. Майданик // Юридична Україна. – 2010. – № 

8. – С. 60-67. 

89. Майданик Р. А. Порівняльно-правова характеристика 

фідуціарних відносин у розвинених країнах континентального права / Р. 

А. Майданик // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи 

розвитку: зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму «Дні порівняльного 

правознавства» (м. Київ, 8-11 квіт. 2009 р.) / За ред. Ю. С. Шемшученка, 

Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін ; Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України [та ін.]. – К.: Логос, 2009. – 710 

с. – С. 469. 

90. Майданик Р. А. Правовий звичай як джерело цивільного права 

/ Р. А. Майданик // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 67-71. 



 190 

91. Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному 

праві / Р. А. Майданик. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2002. – 502 с. 

92. Майданик Р. А. Трастові відносини з іноземним елементом 

(юридична кваліфікація за українським правом) / Р. А. Майданик // 

Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 3-5. 

93. Макаренко Є. А. Інноваційна дипломатія 21 ст.: монографія / 

Є. А. Макаренко, М. М. Рижков. – К.: Вид-во Лайт енд К, 2012. – 464 с. 

94. Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії / 

Б. В. Малишев. – К.: Праксіс, 2008. – 344 с. 

95. Мацко А. С. Міжнародне право / А. С. Мацко; Міжрегіональна 

академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2005. – 216 с. 

96. Международное частное право / [отв. ред. Г. К. Дмитриева]. – 

2-е изд. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – 688 с. 

97. Международное частное право / [отв.ред. Н. И. Марышева]. – 

М.: Юристь, 2004. – 604 с. 

98. Метлова И. С. Решения Европейского Суда по правам 

человека в системе источников российского права: дисс. канд. юрид. 

наук: 12.00.01 / Ирина Сергеевна Метлова. – М., 2007. – 190 с. 

99. Михеева Л. Ю. Доверительное управление имуществом / Л. Ю. 

Михеева; под. ред. В. М. Чернова. – М.: Юрист, 1999. – 175 с. 

100. Мицик В. В. Права людини у міжнародному праві: 

міжнародно-правові механізми захисту / В. В. Мицик. – К., 2010. – 557 с. 

101. Мицик В. В. Права людини у міжнародному праві: 

міжнародно-правові механізми захисту / В. В. Мицик. – К.: Видавничий 

дім «Промені», 2010. – 722 с. 

102. Міжнародна інтеграція / За ред. проф. С. О. Телешуна, В. Д. 

Бакуменка; авт. кол. І. М. Забара. – Ужгород: «Ліра», 2009. – 472 с. 

103. Міжнародне право / [В. А. Ліпкан, В. Ф. Антипенко, С. О. 

Акулов та ін.]; заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. - 752 с. 



 191 

104. Міжнародне приватне право в Київському університеті / За 

ред. проф. А. Довгерта – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 352 с. 

105. Міжнародне приватне право в Київському університеті : у 2 т. : 

антологія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 

2009. – Т. 1 : 1835-1991 / [упоряд.: А. С. Довгерт]; за ред. А. С. Довгерта. 

– 2009. – 495 с. 

106. Міжнародне приватне право. Загальна частина / За ред. проф. 

А. С. Довгерта, проф. В. І. Кисіля. – К.: Правова єдність, 2012. – 374 с. 

107. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар / 

За ред. проф. А. С. Довгерта. – Х.: Одіссей, 2008. – 352 с. 

108. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право [Електронний 

ресурс] / В. Л. Чубарєв. – Режим доступу: http://bublik-

library.net.ua/show_title.php?id=1851 – Назва з екрану. 

109. Міжнародний бізнес / За заг. ред. В. А. Вергуна – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2009. – 720 с. 

110. Міжнародні відносини та світова політика / [кер. авт. 

колективу В. Ю. Крушинський]; за ред. В. А. Манжоли. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2010. – 863 с. 

111. Коппель О. А. Міжнародні відносини ХХ століття / О. А. 

Коппель, О. С. Пархомчук, – 3-тє вид. – К.: ФАДА ЛТД, 2008. – 280 с. 

112. Міжнародні економічні відносини: теорія / за ред. А. С. 

Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 c. 

113. Мілай А. О. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції / А. О. Мілай ; Міжрегіональна академія управління персоналом. 

– К.: МАУП, 2007. – 384 с. 

114. Міжнародні системи і глобальний розвиток / [кер. авт. 

колективу О. А. Коппель]; за ред. Л. В. Губерського, В. А. Манжоли. – К.: 

ВПЦ «Київський університет», 2009. – 601 с. 

http://bublik-library.net.ua/zmist.php?start=1825&end=2007
http://bublik-library.net.ua/zmist.php?start=1825&end=2007
http://bublik-library.net.ua/show_title.php?id=1851
http://bublik-library.net.ua/show_title.php?id=1851


 192 

115. Морозов В. С. Практичний посібник з пошуку роботи в умовах 

кризи / В. С. Морозов, М. В. Безнощенко. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Поліграфкнига», 2009. – 192 с. 

116. Муравйов В. І. Вступ до права Європейського Союзу / В. І. 

Муравйов – 3-тє вид. – К.: Ін-т міжнародних відносин, 2010. – 213 с. 

117. Муравйов В. І. Вступ до права Європейського Союзу / В. І. 

Муравйов. – К.: Ін-т законодавства, 2008. – 303 с. 

118. Муравйов В. І. Вступ до права Європейського Союзу / В. І. 

Муравйов – 2-ге вид. – К.: Ін-т міжнародних відносин, 2010. – 257 с. 

119. Новий українсько-англійський юридичний словник / [упоряд.: 

В.І. Муравйов та ін.]. – К.: Арій, 2010. – 528 с. 

120. Онищенко Г. В. Автономія волі як основоположний принцип 

при визначенні права, що підлягає застосуванню до довірчих відносин з 

іноземним елементом / Г. В. Онищенко // Підприємництво, господарство 

і право. – 2009. – № 3. – С. 77-80. 

121. Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним 

елементом: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ганна Володимирівна 

Онищенко. – К., 2010. – 236 с. 

122. Організація зовнішньоекономічної діяльності / авт. кол. І. Є. 

Голубій. – К.: УНЛ, 2008. – 192 c. 

123. Романенко Ю. В. Основи візуальної аналітики та соціології 

візуального символізму: прикладний аспект: монографія / Ю. В. 

Романенко, А. К. Яковенко. – К.: ДУІКТ, 2009 – 360 с. 

124. Основи інформаційної безпеки держави / [В. П. Гондюл, М. М. 

Рижков, О. М. Андрєєва та ін.] – К.: ІМВ, 2008. – 250 с. 

125. Основи міжнародних фінансів / [О. І. Рогач, Т. С. Шемет, С. А. 

Циганов та ін.]; за ред. О. І. Рогача. – К.: ВПЦ «Київський університет», 

2008. – 496 с. 



 193 

126. Основні характеристики, показники і умови зовнішньої 

торгівлі України / За ред. І. І. Пузанова. – К.: ДАСОА Держкомстату 

України, 2008. – 130 с. 

127. Отмывание денежных средств посредством провайдеров 

трастовых услуг: Отчет ФАТФ от 01 октября 2010 г. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.eurasiangroup.org/Money_Laundering_Using_Trust_and_Compan

y_Service_Providers_rus_.pdf – Назва з екрану.  

128. Очерки международного частного права / Под ред. проф. А. 

Довгерта. – Х.: ООО «Одисей», 2007. – 816 с. 

129. Плеханов В. В. Некоторые вопросы траста в международном 

частном праве / В. В. Плеханов. // Российский ежегодник сравнительного 

права. – 2007. – № 1. – С. 505-524. 

130. Податковий кодекс України: прийнятий Верховною Радою 

України 2 груд. 2010 р. № 2755-VI : текст із змін. станом на 18 верес. 

2015 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 

2011. – № 13-17. – ст. 112. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17 

131. Попов Ю. Ю. Прецедент: напрямки розвитку у праві України / 

Ю. Ю. Попов // Тези виступу на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний 

період» (Київ, 8-9 жовтня 2009 року). – К., 2009. – 8 с. 

132. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи 

розвитку. зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, 

І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – 712 с. 

133. Посібник для адвокатів з питань застосування Цивільного 

кодексу України / О. С. Захарова, З. В. Ромовська, Р. Ю. Гревцова, С. В. 

Гончаренко. – К.: Центр суддівських студій, 2006. – 139 с. 

http://www.eurasiangroup.org/Money_Laundering_Using_Trust_and_Company_Service_Providers_rus_.pdf
http://www.eurasiangroup.org/Money_Laundering_Using_Trust_and_Company_Service_Providers_rus_.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17


 194 

134. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на 

окремі види майна» від 17.06.1992 р. № 2471-XII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – 1 вересня. – № 35. – С. 517. 

135. Постанова Верховної Ради України «Про участь України в 

Європейській конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства 

1968 р.» від 14.07.1993 р. № 3385-12 // Відомості Верховної Ради. – 1993. 

– № 36. – ст. 371. 

136. Постанова Вищого господарського суду України від 11.12.2007 

№44/69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1273380 

137.  Постанова Вищого господарського суду України від 

11.12.2007 №44/69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1273380 

138. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 

17.05.2010 № 6/600 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10064182 

139. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 

17.05.2010 № 6/600 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10064182 

140. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 

13.11.2014 у справі № 911/1823/14 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41456190 

141. Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами 

міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» від 

19.12.2014 № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14 

142. Право Європейського Союзу / За заг. ред. В. І. Муравйова. – 

К.: Юрінком Інтер, 2010. – 970 с. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1273380
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1273380
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10064182
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10064182
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41456190
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14


 195 

143. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: 

колективна монографія / [А. М. Бернюков., В. С. Бігун, Ю. П. Лобода та 

ін.]; Відп. ред. В. С. Бігун. – К., 2009. – 316 с. – (Бібліотека Міжнародного 

часопису «Проблеми філософії права»). 

144. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу 

України / ред. А. Г. Ярема. – К.: Ін Юре, 2008. – 268 с. 

145. Проблеми систематизації приватного права України та Європи 

/ За заг. ред. Ю. В. Білоусова; авт. кол. А. С. Довгерт. – К.: Науково-

дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 

2009. – 204 с. 

146. Проблемні питання нотаріальної практики / В. В. Носік, І. В. 

Спасибо-Фатєєва, І. В. Жилінкова, О. П. Печений. – Х.: Центр 

комерційного права, 2008. – 96 с. 

147. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо запровадження інституту номінальних 

банківських рахунків)» від 02.03.2011 № 8188 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_03_02/JF6BG00A.html 

148. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо запровадження інституту номінальних 

банківських рахунків)» від 02.03.2011 № 8189 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_03_02/JF6BH00A.html 

149. Пшеничнюк Д. Концепція тісного зв’язку та імперативні 

норми іноземної (третьої країни): європейський досвід / Д. Пшеничнюк // 

Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 3. – С. 11-18. 

150. Раданович Н. М. Національна імплементація міжнародних 

договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на 

матеріалах впровадження конвенції про захист прав і основних свобод 

людини): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_03_02/JF6BG00A.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_03_02/JF6BH00A.html


 196 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень» / Н. М. Раданович. – Л., 2000. – 19 с. 

151. Регламент Европейского Парламента и Совета «О праве, 

подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I») 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=994_905 

152. Регламент Европейского Парламента и Совета «О праве, 

подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I») 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=994_905 

153. Рилач Ю. Імперативні норми права у міжнародному 

комерційному арбітражі / Ю. Рилач // Юридична газета. – 2004. – № 13 

(25). – С. 14-15. 

154. Рогач О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент / О. І. 

Рогач, П. В. Дзюба. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 495 с. 

155. Роз’яснення Вищого господарського суду України «Про деякі 

питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і 

організацій» від 31.05.2002 № 04-5/608 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_608600-

02&fpage=1&text=%E7%E2%E8%F7#w1_1 

156. Румянцев А. П. Міжнародна економіка / А. П. Румянцев. – К.: 

Знання, 2009. – 541 с. 

157. Савиньи Ф. К. Система современного римского права 

[Електронний ресурс] / Ф. К. Савиньи. – Режим доступу: 

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1033_page_6.html – Назва з екрану. 

158. Скринька Д. В. Право Світової організації торгівлі / Д. В. 

Скринька. – К.: Видавничий дім «Промені», 2010. – 337 с. 

159. Слипченко С. А. Право доверительной собственности / С. А. 

Слипченко. – Х.: Консум, 2000. – 176 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=994_905
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=994_905
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=994_905
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=994_905
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_608600-02&fpage=1&text=%E7%E2%E8%F7#w1_1
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_608600-02&fpage=1&text=%E7%E2%E8%F7#w1_1


 197 

160. Смирнова К. В. Антимонопольне право Євросоюзу / К. В. 

Смирнова. – К.: Ін-т міжнародних відносин, 2009. – 196 с. 

161. Соколова Н. В. Доверительная собственность (траст) в 

континентальной Европе / Н. В. Соколова. – М.: Инфотропик Медиа, 

2012. – 160 с. 

162. Ступницький О. І. Інститути спільного інвестування в умовах 

глобалізації світових фінансових ринків / О. І. Ступницький, В. А. 

Вергун. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 511 с.  

163. Суханов Е. А. Гражданское право: в 2-х т. / Е. А. Суханов. – 

М.: БЕК, 2000 – . – Т. 2. – 2002. – 517 с. 

164. Теоретико-правові та практичні проблеми визнання практики 

Європейського Суду з прав людини джерелом права України / В. Є. 

Мармазов, А. М. Мірошниченко, П. В. Пушкар // Актуальні проблеми 

захисту права власності в практиці Європейського суду з прав людини та 

її вплив на правову систему України. – К.: ТОВ «Гештальт Консалтінг 

Груп»; ДП «Зовшінторгвидав України», 2009. – 164 c. 

165. Толстых В. Л. Коллизионное регулирование в международном 

частном праве: проблемы толкования и применения раздела VII части 

третьей ГК РФ / В. Л. Толстых. – М.: Мпарк, 2002. – 244 с. 

166. Тункин Г. И. Теория международного права / Г. И. Тункин; 

под общ. ред. Л. Н. Шестакова ; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – М.: Зерцало, 2009. – 396 с. 

167. Указ Президента України «Про Затвердження Положення про 

міністерство юстиції України» від 30.12.1997 р. № 1396/97 // Офіційний 

вісник України. – 1998. – № 2. – С. 14. 

168. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за ред. А. І. 

Кудряченка; Авт. кол. Н. Л. Яковенко – К.: Інститут європейських 

досліджень НАНУ, 2009. – 680 с. 

169. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин / [В. 

А. Манжола, В. Ю. Константинов, С. В. Андрущенко та ін.]; кер. авт. кол. 



 198 

В. А. Манжола; за ред. Л. В. Губерського. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2008. – 512 с. 

170. Устав Организации Объединенных Наций и Устав 

Международного суда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=995_010 – 

Назва з екрану. 

171. Філіп’єв А. О. Застосування іноземного права для регулювання 

приватноправових відносин: проблеми та перспективи: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А. О. 

Філіп’єв. – К. 2009. – 20 с. 

172. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадковий договір / С. Я. Фурса, Є. І. 

Фурса. – К.: Вид. Фурса С. Я., 2009. – 114 с. 

173. Цивільне право України. Загальна частина / за ред. О. В. Дзери, 

Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика; авт. кол. А. С. Довгерт. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с. 

174. Цивільне право України. Особлива частина / за ред. О. В. 

Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – 

К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. 

175. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 : (відповідає 

офіц. текстові). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Система 

інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА: ЗАКОН». Конфігурація 

«ENTERPRISE». Версія 8.2.3. – ІАЦ «ЛІГА», ТОВ «ЛІГА «ЗАКОН». – К.: 

ЛІГА: ЗАКОН, 2015. 

176. Цивільний процес України. Академічний курс / С. Я. Фурса, 

Є.І. Фурса, С. В. Шербак та ін. – К.: Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2009. – 

1272с. 

177. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 

1618-IV : станом на 17.07.2015 р. [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – ст. 492. – Режим 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=995_010


 199 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15 – 

Назва з екрану. 

178. Циганов С. А. Фінанси та підприємництво: Світовий досвід та 

практика України / С. А. Циганов, В. О. Сизоненко. – Тернопіль: 

«Навчальна книга – Богдан», 2009. – 576 с. 

179. Черняк Ю. В. Щодо деяких загальнотеоретичних аспектів 

поняття судової практики / Ю. В. Черняк // Наукові записки. Т. 21. 

Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська 

академія». – С. 27-30. 

180. Шевченко Я. М. Цивільне право України : у 2-х т. / Я. М. 

Шевченко. – К.: Концерн Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – Т.1: Загальна 

частина. – 2004. – 520 с. 

181. Шевчук С. Судовий захист прав людини : Практика 

Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції 

/ Станіслав Шевчук. – 2-е вид., виправл. і доповн. – К.: Реферат, 2007. – 

848 с. 

182. Шевчук С. Судовий прецедент у діяльності Європейського 

суду та його вплив на правову систему України / С. Шевчук // Судоустрій 

і судочинство в Україні. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-113. 

183. Шевчук С. Судовий прецедент як джерело міжнародного права 

/ С. В. Шевчук // Вісник Академії правових наук України : Збірник 

наукових праць. – Х., 2007. – № 1. – С. 42-56.  

184. Шевчук С. В. Нормативність актів судової влади: від 

правоположення до правової позиції / С. В. Шевчук // Вісник Верховного 

Суду України : офіційне науково-практичне видання. – К., 2008. – № 9. – 

С. 23-27. 

185. Шевчук С. В. Судова правотворчість та соціологічна школа 

права / С. В. Шевчук // Вісник Верховного Суду України : офіційне 

науково-практичне видання. – К., 2007. – № 1. – С. 24-30. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15


 200 

186. Шепітко В. Відповіді на запитання надані членами Комісії з 

методології, аналізу та прогнозування нотаріальної практики Української 

нотаріальної палати / В. Шепітко. – К.: Українська нотаріальна палата. 

Серія: Бібліотека нотаріуса, 2009. – С. 18-19. 

187. Шепітко В. Запитували – Відповідаємо / В. Шепітко // Нотаріат 

для Вас. – 2008. – № 5 (103). – С. 85. 

188. Béraudo J.-P., Tirard J.-M. Titel Les trusts anglo-saxons et les pays 

de droit civil / Jean-Paul Béraudo, Jean-Marc Tirard. – Verlag Genève: Verlag 

Academy & Finance SA, 2006 – 716 р. 

189. Brussels Conventionon Jurisdiction and the Enforcement of 

Judgments in Civil and Commercial Matters 1968 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.jus.uio.no/lm/brussels.jurisdiction.and.enforcement.of.judgments.i

n.civil.and.commercial.matters.convention.1968/doc.html – Назва з екрану. 

190. Civil Jurisdictions and Judgments Act 1982 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/27/contents . – Назва з екрану. 

191. Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on 

their Recognition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.pdf&cid=59 – Назва з 

екрану. 

192. Dreyer D. A. Le trust en droit Suisse / D. A. Dreyer. – Geneve: 

Georg & Cie, 1981. – 83 p. 

193. EC EFTA Convention on Jurisdiction and the Enforcement of 

Judgments in Civil and Commercial Matters, Lugano, 16 September 1988 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.jus.uio.no/lm/ec.efta.jurisdiction.enforcement.judgements.civil.co

mmercial.matters.lugano.convention.1988/doc.html#157 – Назва з екрану. 

194. Goldstajn A. Usages of Trade and Other Autonomous Rules of 

International Trade According to the UN (1980) Sales Convention / A. 

http://www.jus.uio.no/lm/brussels.jurisdiction.and.enforcement.of.judgments.in.civil.and.commercial.matters.convention.1968/doc.html
http://www.jus.uio.no/lm/brussels.jurisdiction.and.enforcement.of.judgments.in.civil.and.commercial.matters.convention.1968/doc.html
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.pdf&cid=59
http://www.jus.uio.no/lm/ec.efta.jurisdiction.enforcement.judgements.civil.commercial.matters.lugano.convention.1988/doc.html#157
http://www.jus.uio.no/lm/ec.efta.jurisdiction.enforcement.judgements.civil.commercial.matters.lugano.convention.1988/doc.html#157


 201 

Goldstajn // International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures. Chapter 3 / Ed. 

by P. Sarcevic & P. Volken. – New York: Oceana, 1986. – 96 p. 

195. Hayton D. The Hague Convention on the Law applicable to trusts 

and their recognition / D. Hayton // Hein Online – 36 Int. Comp. L.Q., 1987. – 

P. 268. 

196. Lepaulle P. Traite theorique et pratique des trusts en droit interne, 

en droit fiscal et en droit international / P. Lepaulle. – Paris: Universite de 

Paris, 1938. – P. 31. 

197. Lupoi M. Trusts: A Comparative Study / M. Lupoi. – Cambridge, 

2000. – P. 201 - 264; Goldby J. English and offshore purpose trust: a 

comparative study / J. Goldby // Trust & Trustees. – 2005. – September; 

O'Hagan P. Purpose Trusts-An Offshore Perspective [Електронний ресурс] / 

P. O'Hagan, G. Stein. – Режим доступу: https://www.itpa.org/?p=6670 – 

Назва з екрану. 

198. Derlen M. Multilingual Interpretation of European Union Law / 

Derlen Matias. – The Netherlands: Kluver Law Internetional, 2009. – 424 p. 

199. Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch. – München: Beck, 2011. – 

XXXII, 3085 S. 

200. Pettit Ph. H. Equity and the Law of Trusts. 11
th
 ed. / Ph. H. Pettit. – 

Oxford: Oxford University Press, 2009. – 25 p. 

201. Regulation (EU) no 1215/2012 of the European Parliament and of 

the Council on Jurisdiction and the Recognition and enforcement of judgments 

in civil and commercial matters [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:en:P

DF 

202. Underhill A. Law Relating to Trusts and Trustees: 11 edition / A. 

Underhill. – London: Butterworth, 1979. – 25 p. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:en:PDF


 202 

 

Додаток №1 

Схематичне зображення застосування договорів управління майном з 

метою оптимізації ведення господарської діяльності 

 

 

 
 


