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Анотація

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти
правового регулювання посередництва та представництва в господарському
праві та процесі України. Розглянуто поняття посередництва, висвітлено
його правову природу. Розкрито поняття, особливості та структуру
посередницьких правовідносин, особливості та види посередницьких
договорів.
Висвітлено поняття, принципи та переваги медіації (посередництва) як
способу вирішення господарських спорів, а також моделі медіації. Окреслено
перспективи впровадження медіації в Україні.
Значну увагу приділено як представництву загалом, так і комерційному
представництву зокрема, в господарському праві. Розкрито правову
природу, а також порядок видачі довіреності. Здійснено розмежування
посередництва та представництва як суміжних правових категорій,
висвітлено проблеми їх співвідношення.
Розкрито поняття господарського процесуального представництва,
визначено його ознаки та види, особливості правового статусу фахівців у
галузі права, посадових осіб, інших працівників, процесуальних співучасників,
а також специфіку участі законних представників у господарському процесі.
Проаналізовано правовий статус державних та інших органів, які беруть
участь у господарському процесі з метою представництва публічно-правових
інтересів. Розкрито процесуальну природу повноважень органу юридичної
особи, особливості участі прокурора в господарському процесі, а також
виділено характерні ознаки виконання зазначеними особами представницьких
функцій.
Розрахований на викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів
вищих навчальних закладів, а також юристів, яких цікавлять проблеми
господарського та господарського процесуального права.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

РЄЗНІКОВА В.В., РОССИЛЬНА О.В.

ПОСЕРЕДНИЦТВО
І ПРЕДСТАВНИЦТВО
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ
ТА ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Навчальний посібник

Київ
Видавництво Ліра-К
2016

УДК 347(346)

Копіювання, сканування, запис на електронні
носії і тому подібне будь-якої частини посібника
без дозволу видавництва заборонено.

Рецензенти:
А.Г. Бобкова – доктор юридичних наук, професор, академік
НАПрН України, декан юридичного факультету Донецького
національного університету МОН України;
Р.А. Джабраілов – доктор юридичних наук, доцент, заступник
завідувача відділу проблем модернізації господарського права та
законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України.
Рекомендовано Вченою радою юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(протокол № 9 від 27 травня 2016 року)

Рєзнікова В.В., Россильна О.В.
Посередництво і представництво в господарському праві
та процесі України: навч. посіб. – К. : Видавництво Ліра-К,
2016. – 216 с.
ISBN 978-617-7320-42-4
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти правового
регулювання посередництва та представництва в господарському праві та процесі України.
Розглянуто поняття посередництва, висвітлено його правову природу. Розкрито
поняття, особливості та структуру посередницьких правовідносин, особливості та види
посередницьких договорів.
Висвітлено поняття, принципи та переваги медіації (посередництва) як способу
вирішення господарських спорів, а також моделі медіації. Окреслено перспективи
впровадження медіації в Україні.
Значну увагу приділено як представництву загалом, так і комерційному
представництву зокрема, в господарському праві. Розкрито правову природу, а також
порядок видачі довіреності. Здійснено розмежування посередництва та представництва як
суміжних правових категорій, висвітлено проблеми їх співвідношення.
Розкрито поняття господарського процесуального представництва, визначено його
ознаки та види, особливості правового статусу фахівців у галузі права, посадових осіб,
інших працівників, процесуальних співучасників, а також специфіку участі законних
представників у господарському процесі. Проаналізовано правовий статус державних та
інших органів, які беруть участь у господарському процесі з метою представництва
публічно-правових інтересів. Розкрито процесуальну природу повноважень органу
юридичної особи, особливості участі прокурора в господарському процесі, а також
виділено характерні ознаки виконання зазначеними особами представницьких функцій.
Розрахований на викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів вищих
навчальних закладів, а також юристів, яких цікавлять проблеми господарського та
господарського процесуального права.

ISBN 978-617-7320-42-4

© Рєзнікова В.В., Россильна О.В., 2016
© Видавництво Ліра-К, 2016

Посередництво і представництво в господарському праві та процесі України

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,
СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ:
АМК/АМКУ
ВГСУ
ВРУ
ВСУ
ГК/ГКУ
ГПК/ГПКУ
ЄЕС
ЄС

–
–
–
–
–
–
–
–

КАСУ

–

КМУ
КСУ
ЦК/ЦКУ
ЦПК/ЦПКУ

–
–
–
–

Антимонопольний комітет України
Вищий господарський суд України
Верховна Рада України
Верховний Суд України
Господарський кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Європейське економічне співтовариство
Європейський Союз та/або
Європейське співтовариство
Кодекс адміністративного
судочинства України
Кабінет Міністрів України
Конституційний Суд України
Цивільний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України

3

В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна

ЗМІСТ

ГЛАВА 1. ПОСЕРЕДНИЦТВО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ
УКРАЇНИ
§ 1. Господарське посередництво: поняття, ознаки, види ................... 5
§ 2. Поняття, особливості та види посередницьких
правовідносин ................................................................................ 28
§ 3. Посередницькі договори: поняття, особливості та види ............ 42
ГЛАВА 2. МЕДІАЦІЯ (ПОСЕРЕДНИЦТВО) ЯК СПОСІБ
ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
§ 1. Поняття, принципи та переваги медіації як одного з
альтернативних способів вирішення господарських спорів ...... 60
§ 2. Моделі медіації: підходи до класифікації .................................... 75
§ 3. Перспективи впровадження медіації в Україні ........................... 82
ГЛАВА 3. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ
УКРАЇНИ
§ 1. Загальні положення про представництво в господарському
праві. Правова природа та порядок видачі довіреності ............. 93
§ 2. Комерційне представництво........................................................ 103
§ 3. Посередництво та представництво як суміжні правові
категорії, їх співвідношення........................................................ 110
ГЛАВА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА В
ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
§ 1. Правова природа, поняття, ознаки представництва
в господарському процесі............................................................ 144
§ 2. Види процесуального представництва ....................................... 160
§ 3. Правовий статус представників та інших осіб, які
здійснюють представницькі функції
у господарському процесі............................................................ 173
Список рекомендованої літератури ............................................... 211

4

