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трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку 
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Вільне волевиявлення є ключовим принципом та ознакою будь-яких цивільних 
правовідносин і обов’язковою умовою дійсності правочинів. Широкий інтерес науковців до 
проблем визначення волі, волевиявлення та розсуду досі не вирішує чимало теоретичних та 
практичних питань щодо правочинів, укладених із порушенням вимог законодавства, 
зокрема тих, що стосуються вимог єдності волі, розсуду та волевиявлення учасників 
правочину, і досі не існує єдиної позиції щодо юридичної природи недійсних правочинів та 
їх місця в системі юридичних фактів.  

Ще римські юристи приділяли значну увагу наявності вільної волі у сторін при 
укладенні договорів. Так, вони вважали волевиявлення зовнішньою об’єктивною формою 
існування внутрішньої волі, вираженої будь –яким способом (усно, письмово, жестом, дією 
або мовчанням тощо) з метою досягнення певного результату. Враховуючи, що ціль вступу 
в правовідносини у сторін є різною, їх волі вважалися зустрічними та повинні були бути 
доведеними одна до одної. Для дійсності правочину воля та волевиявлення повинні 
співпадати. У випадках, коли вони не збігалися, мова йшла про помилку (error), пов’язану 
не з незнанням права, а з неправильним усвідомленням фактів (обставин справи), що являло 
собою неправильне уявлення однієї сторони про виявлену зовні волю іншої сторони, яка 
спонукала останню на певне волевиявлення. Наявність такої помилки у вираженні волі вже 
тоді тягнула за собою такий правовий наслідок як визнання правочину недійсним. Варто 
відзначити, що і тепер цивілістів  цікавить поняття «помилка», проте тепер воно набуло 
вужчого змісту і не ототожнюється з «оманою». Головною відмінністю помилки від омани є 
те, що помилка формується без протиправного наміру контрагента, а в більшості випадків 
виникає з необачності, самовпевненості, непоінформованості, переоцінки власного досвіду. 

Незважаючи на значний обсяг досліджень даного питання, у сучасних цивілістів досі не 
склалося єдиної думки стосовно правової класифікації вад волі та волевиявлення під час 
укладання правочинів як умови їх дійсності, а про розсуд як юридичну категорію та 
складову існування правовідносин у взаємозв’язку з волею та волевиявленням згадують 
взагалі одиниці. 

Слід відзначити, що нормами українського законодавства не визначено, що слід 
розуміти під розсудом, але виходячи з контексту положень Цивільного кодексу України, 
можемо розуміти розсуд як акт інтелектуально-вольової діяльності особи, виражений у 
певному умовиводі (висновку, рішенні) особи, прийнятому на основі власного досвіду, 
уявлення, оцінки, розмірковуванні про сутність об’єкта, на який він спрямований. В цілому 
поняття розсуду в цивільному праві відображає нормативне санкціонування можливості 
вибору учасниками цивільних відносин варіантів правової поведінки при здійсненні ними 
суб’єктивних прав з метою задоволення свої законних інтересів. Реалізація розсуду 
можлива в процесі здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин, а це 
означає «співіснування» розсуду і волі та їх зовнішнього виразу – волевиявлення. Варто 
пригадати думку Г. К. Матвєєва, який зазначав, що без участі мислення вольовий процес 
був би позбавлений усвідомленості, тобто він перестав би бути вольовим. 

У юридичній літературі волю розуміють як істотний чинник для виникнення, зміни або 
припинення цивільних правовідносин, зазначаючи, що воля має істотне значення лише у 
тих випадках, коли вона знаходить свій зовнішній вираз. 
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На наш погляд, нормальний перебіг і розвиток цивільних правовідносин можливий за 
умови, коли  виникнення розсуду та волі збігаються за часом і, відповідно, передують 
волевиявленню. Разом з тим, поширеними є випадки, коли  різноманітні чинники 
здійснюють вплив на волю особи. В науці іменується це вадами волі та волевиявлення при 
укладенні правочинів та традиційно поділяється на дві групи: 1) без внутрішньої волі на 
укладення правочину; 2) внутрішня воля сформувалась невірно. До цього числа відносяться 
правочини, зроблені під впливом помилки, обману, насильства, зловмисної домовленості 
представника однієї сторони з іншою стороною, під впливом тяжких обставин, вчинених 
дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх 
дій та (або) не могла керувати ними (ст. 225, 229–233 ЦК України). Характерна риса 
зазначених недійсних правочинів – невідповідність волевиявлення (яке має повністю 
відповідати вимогам закону) справжньої волі особи, якої немає або вона склалася поза 
дійсним бажанням особи укласти правочин. У правочині підмінюється воля сторони 
правочину на волю сторонньої особи, яка здійснює протиправний вплив на волю сторони. 

Таким чином, розсуд, воля та волевиявлення є тими важливими чинниками, без яких 
неможливе існування цивільних правовідносин, а відповідно і укладення будь-якого 
правочину. Дійсність останнього пов’язується зі збігом та гармонізацією цих складових у 
діяльності особи. 
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Антимонопольне законодавство України спрямоване на захист та підтримку 
економічної конкуренції,  обмеження  монополізму  в  господарській діяльності, ефективне 
використання ресурсів та функціонування економіки України на основі розвитку 
конкурентних відносин. Наразі дана галузь законодавства перебуває у процесі розвитку та 
вдосконалення: розробляються законопроекти та проекти актів Антимонопольного комітету 
України (далі – АМКУ), відбувається імплементація законодавства ЄС.  

Аналізуючи перший з названих напрямів розвитку антимонопольного законодавства 
варто зазначити основні законопроекти, які наразі перебувають на розгляді у Верховній 
Раді України. До таких відноситься в першу чергу законопроект № 6723, яким пропонується 
впровадити такі зміни до законодавства про захист економічної конкуренції: розширити 
перелік підстав для розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію за спрощеною 
процедурою; підвищити розмір плати за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, 
концентрацію; запровадити універсальне поняття малозначності порушення; скасувати 
пеню за несвоєчасну сплату штрафу; запровадити 50-відсоткову знижку, якщо штраф буде 
сплачено суб’єктом господарювання в добровільному порядку протягом 1 місяця після 
одержання рішення про накладення штрафу та інші [1].  


