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КОНКУРС У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Понятrя конкурсу у цивільному nраві викорисrовується в 

кількох розуміннях .. 
По-nерше, це різновид педоговірних зобов'язань, що вини- . 

:кають з односrороннjх дій, а саме nублічного обіцяння винагороди. 

Указане зобов'язання реrуmоєrься cr. 435 ЦК України: nублічне обі
ЦПІНЯ сnеціальної винагороди (nреміі) за краще виконання nевної 
роботи (оголошення конкурсу) дається державною, кооnеративною . 
або іншою громадською організацією і зобов' язу є цю організацію 
сплатити обіцяну винагороду особі, робота якої визнана досгойною 

вивагороди відnовЩно до умов конкурсу. 
По-друге, nорядок у:кладення: договору, який набуває особ

.пивої аюуальності з розвитком ринкових відносин, пmроко засrосо

:вуєrься державою як сnосіб економії бюджетних кошrів nри вико

нанні осrаннього своїх функцій і завдань . Указаний nорядок nоляrає 
в укладенні договОрів з особамн які nропонують найбільш вигідні . 
умови. НапрИЮІад, у ч. З cr. 2 Закону України "Про поставки nроду
ІШії для: державних потреб" говориться, що державні виконавці, ви
ходячи з інтересів держави, здійснюють вибір виконавців державно· 
.ro замовлення для укладення з ними державних кощрактів ІІІЛЯХОМ 
проведення конкурсного відбору [1; 1996.- N2 3. - Ст. 9]. 

. ІІІирокоFо nоширення конкурс набув також nри проведенні 
приватизаЦії державного майна. Згідно зі ст. 14 закону України "Про 
приватизацію невеликих державних nідПриємств (малу приваіИза- · 
цію)" продаж. об'єюів малої приватизації за конкурсом nолягає У . hе
редачі права власності покуnцеві, який запропонував ~айкращі умо
ви nодальшої ексnлуатації об' єкта або за рівних yмoJJax найвищу ці
ву [1; 1996. - N2 34.- Ст. 160]. 

Близьким до nоня:rтя конкурсу в . такому розумінні є тендер. 

Пункт 2 Положення про проведення торгів (тендерів) у будівНицтві, 
затвердженого посrановою Кабінету Міністрів України від 
01.09.98 р. N~ 1369, визначає торги (Тендери) формою розміщення 
замовлення на будівющтво, яка nередбачає визначення nідря.цниКа 
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шляхом конкурсного відбору кращої тендерної ' nропозиції (оферти) 
за критеріями, що встаневтоються за.."ювником [8]. Слово "тендер" 
англійського nоходження, одним із значень якох·о є письмова оферта, 
ІІрІL\Ііром на поставку товарів, надання послуг, будівництво об'єктів 

. при nроведенні ropriв тощо [9, с. 444]. · 
Підзакоииі нормативні акти України класифікують торти в 

залежності від кола осіб, які можуть взяти в них участь. Так, Поло
Ження про nро:веде:нн.я: торrів (тендерів) у будівницmі дає таку кла
сифікацію: 

- відкриті торги, коли всі заіmересовані підрядники мають 

nраво надавати тендерні nропозиції; 
- відкрn:ті з попередньою кваліфіющією, коли тендери цро

позІЩії мають право подавати тільки: ті претецденти, які за результа

тами попередньої .кваліфікації допущені до участі в торгах (тенде
рах); 

- закриті, коли тендерні пропозиції мають право надавати 

тільки ті підрJЩНИКИ, які одержали від замовника заnрошення: до 
торгів (тендерів). 

Взагалі конкурс у такому аспекті виступає як різновид тор
гів. У свою черrу, останні передбачають конкуренцію осіб при )'}:ла
де'mrі договору. Статrя 447 ЦК Росії вказує, що договір (яюцо піше 
в.е вnтікає із його cyri) може бути уt<ладений шляхом nроведення 
торгів. :Він укладаєтьсЯ з особоЮ, яка виграла торги. Торги провадя
ться у формі аукціону- або конкур-..')'. Їх переможцем на аукціоні ви
знається особа, яка заnропонувала найвищу ціну, а по конкурсу -
особа, яка за висновком конкурсної комісії, раніше nризначеної ор
ганізатором та1WХ торгів, запропонувала найкрахці умови [2, с. 166]. 

По-третє, оДJUІМ з аспектів терміна "конкурс" є конкурсне 
проваджеНЮІ, тобто відПовідне розподілення майна боржника в разі 
його неnлатосnроможності. Такі процедури хараю·ерні для ЦІmільно
rо права високорозвИJІених західноєвропейсьJ<ИХ держав [4, с. 449]. 

У законодавстві України аналогічна nроцедура закріплена в 
ст. 44 Закону України "Про виконавче провадження''. У ,разі недо
статності суми, стягнення: з боржника для задово:rення: всі.'{ вимог за 
виконавчими докумев:rами, ця сума розподіляється державним вико

навцем · між стяrувачами в nорядку черговості, встановленої цією 
статтею. 

У першу чергу Задовольняються: а) вимоги щодо стягнення 
аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іюлим 

· ушкодженням здоров'я, у зв'язку з В"Іратою годувальника; "б) забез
. nечені заставою вимоги про стягнення :вартості заставленого майна. 

У друrу чергу задовольняються: а) вимоги працівників, 
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пов'яза_чі з трудовими правовідносинами; б) -вимоги щодо наданої. · 
адвсжатами юридичної доnомоги; в) виnлати винагороди, що нале

ЖJ\ТЬ автору за використання його твору, відкриття, винаходу, nро

мnслового зраз:ка, на які видано відповідні свідоцтва; r) вимоги rpo-' 
:мадяв. із соціального страхування та вимоги громадян npo відшкоду
вання: збитків, заподіяних їх майну злочином або адміністративним 
nравоnорушенням (після nовного задоволення всіх зазначених ви

мог). 
У третю черrу задовольняються -вимоги: а) щодо nодаnсів і 

непода-шових платежів до бюджету; органів страхування з 
обов' язково го страхування. 

У четверту черrу задовольняються всі інші вимоги в nоряд-

ку нзд.х:одження виконавчих докуме.пrів. . • 
Вимоги стягувачів кожної настуnної черги задовольняються 

після повного задово.певня: вимог стягувачів nоnередньої черги. У 

разі недостатності стягненої суми для повного задовозІе:ння всіх .ви
мог однн::ї черги останні задовольняються пропорційно належній 
жожному стягувачеві суми [1; 1999. - N2 24. -Ст. 207]. 

У рамках дано!' статті зупиним:ос~ на аналізі перших двох 
асnеь..1.ів конкурсу - ЯІ( різновиду публічного обіцяння винагороди 
11\ П<ІрЯдку уюІадСННЯ ДОГОВОрів. . 

Чинний ЦК України називає дише публічний конкурс і не 
регулює другий вид nублічного обіцяннч випагороди без оголошен
ИJІ ко1-журсу. Як вірно зазначав О.С. Йоффе: "Результат, для досяг
нення якого публічно обіцяється винагорода, буває різного · xapiU('I'(.: 
ру. А.;·Іе з точки зору класифікації зобов'язань, що розгШІДаються, 

:важливо відрізняти один від. одного результати дВОХ видів:. єдині у 
своєму роді і зіставні за якістю. Наnриклад, корову, що загубилася, 

:можна зНайrи або не знайти,. але не можна зробити це "краще". або 

"ripme". Літературні ж твори на задану тему, навпаки, можуть бути 
ОДНОЧаСНО Й залежно ОДИН від ОДНОГО створені кількома авторами без 
оtдь-якого збігу художніх та інших досягнень, що виключаються ін
дивідуал:ьнісnо літературної творчоСті. У зв'язку з цим nрийнято 
,розрізняти nублічне обіцІпІНя винагороди, побудоване як конкурс, і 

таке, що не є конкурсом'' [б, с . 783]. 
Досить часто (особливо в рекламних виданнях) можна зу

С'Іріти оголошення про виnлату вшшгороди nри поверненні втраче
:вих: гбо забутих реqей, документів тощо. Зараз nравовою підставою 

дJ!.'і виІшкнення Т"dкого роду зобов'язань з односторонніх дій (ого

ЛОщенНя про винагороду) виступає ст. 4 ЦК України, а саме її вка
зівка на те, що цивільні nрава й обов'язки виникають внаслідок ін
ІПИх дій громадян та організацій. Тому слушним, на наш погляд, є 
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закріпле$Я в ст. 1026 npoeкry ЦК України nонятrя тщ змісту зо
бов'язання: з такого публічіюrо обіцяння :винагороди без оголошення 
конкурсу: особа, яка виступила з nублічrним обідянням вивагороди 
за досягнення зазначеного у nовідомленнrі результату (знайдення ре
чі, що nропала, надання необхідних від<Dмостей тощо), зобов'язана 
виплатиrи (передати) обіцяну нагороду оссобі, яка відrукнулася на це 
оголошення з позитивним резуль:гатом. 

У юридичній літера'JУРі вказанї риси, що хараuсrеризують 
конкурс як різновид публічного обіцяння винагороди: 

а) обіцяння винагороди за краще виконання: nеJВної роботи 

або досягнення інших результатів має бути nублічним, тобто зверне
ним до невизначеного кола осіб. За цією 40Знакою конкурси nоділяю
ться на відкрИті і закриrі. При відкрюому конкурсі nроnозиція взяти 
в ньоМу участь звернена до всіх бажаюЧІІІХ і кожен, хто відгукнеться 
на неї, може стати його учасником. У цьому виnадку коло учаснmсів 
конкурсу може бути більш широким (всі,. хто побажав уз:яти в ньоь.tу 
участь) або більш вузьким (конкурс серед осіб nевної nрофесіі), але 
він завжди характеризуєrьс'я кількісною невизначенісnо і невідоміс
тю для організатора конкурсу конкретн<Dго складу його учасНИІШ\. 
Навіть якщо конкурс nровадиться сере;д осіб nевної кваліфі.ющії 
(професіі), коли організатор його :nоnере;днЬо відбирає осіб, бажаю
чих взяти в ньому участь, і тоді в силу nублічного характеру його 
об' яви конкурс не nерестає бути відкриги:м: . Закритий к<rшкурс, нав
nаки, характеризується тим, що nроnозищія взяти в ньому участь на
правляється визначеному ~олу осіб за виt.бором його орг:анізатора. У 
цьому випадку коло учасників конкурсу завЖди обмежене й відоме 
організаторові; 

б) nублічний конкурс nовmі:ен біути сnрямо:ваmШ ва досяг
нення будь-яких сусnільнокорисних цілей. Можна> наприклад, ого
лосвти конкурс на краще озеленення двОJРів або упорядкування nри
будинкової териrорії, але не можна оr<олосиrи конкурс на краще 

утримання жиrлових nриміщень або ~омаuпніх. тварин; 
в) обіцяна вЮІаrорода має бути же звичайною nередбаченою 

чинвим законодавством (трудовим, авторсьЮІМ) платою за виконан

ня тієї чи іншої роботи, а сnеціально всrсЗ.Новленою nремією, що ви
nлачується nереможцеві конкурсу за доояrнутий результат незалеж
но від його nрава на отримання інших видів винагороди за свою 
працю. При цьому nремія повЮІНа буг.и грошовою або речовою. 
Будь-яке інше заохочення переможця зм:аrання (приміром, нагорода 

грамотою, дипломом, медаллю), якщо вошо не nов • язан()) з виплатою 
премії, не визнається конкурсною винагоJРОдою; 

г) ~шнагорода має бути обіцяна ЗІа краще виконrання певної 
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роботи або дОСЯГІfсюrя інтих результатів, що передбачає ~ожливість 
співставлення й вибору з басітьох зрівюованих за cвoll.m якостями 
рЄ:зультатів, дОСЯГJ1УІ:ИХ до того ж різними особам..и. Оrже, робота 
птишна відповідати умовам конкурсу, а за характером бути такою, 
ре·3ультат якої при її виконанні різними особами можна порівняти 
[5, с. 682, 683}. 

Слід зазначити, що законодавство УкраїНи не розрізняє від
:кри:аrn і закритий конкурси. Останнє поняття закріплено в п. З 
ст. 1U57 ЦК Росії. До цього . в rоридичній літературі існувала точка 
зору, що закрю'іllі конкурс, до участі в якому залучаються за спеці

зл.:tш!\u!' запрошеннями наперед визначені особи, не є конкурсом у 

розумішrі. ст. 439 ЦК РСФСР. Він являє собою суму окремих догово~ 
рів, що уюуадаються з кожнимr із здобувачів, які мають право на ·, 
ormaг; виконаної роботи незале;жно від зайнятого нею місця за кон

ь.урсом і віц прийняпя оціночНоІго рішення взагалі [6, с. 786]. 
Особою, яка оголосила ко:юсурс (засновником конкурсу), за 

ЦК України може бути лише де:ржавна, КОQПеративна або громадсь
кг організація. Таке зауваження кола заснов:нИків конкурсу ·не відпо
Rідає сучас1Шм реаліям. На наrшу думку, це може бути як фізична, 
так і 'юридична особа різних фа>рм власності. Даний nідхід до вирі
шення цього rnпання реалізаважо в ст. 1207 проекrу ЦК України, де 
йдеться про "особу (засновшика конКурсу)" без додаткових 
роз' яснень, що свідчить про те" що це може бути як фізична так і 
юрццична особа. 

Пощукувачами можуть також вистуnати як фізичні, так і 
юридичні особи, прn цьому коло їх (за ЦК України) не обмежується, 
а залежить лише від форми сnовJіщення:. 

Конкурс може бути об"явлено як усно, так письмово з до
триманням загальних правил щро форму угод. Однак, оскільки це 

публічне обіцяння винагороди, оголошення має бути доведено до за
.гального відома тим чи іншим способом - шляхом пубЛікаЦії в га
зетах або журналах, повідомлешня по радіо чи телебаченню, видання 
спеціальної броnпори або листівJки тощо [6, с. 787]. 

Оголошення про конкур>с повІПІНо містити виклад завдання, 
сrрок його виконання, розмір і форму винагороди, місце подання ре
зультатів і строк їхньої перівнятьної оцінки та інші умови. 

Законодавець захищає трава учасників конкурсу, що вира
жасться в закріпленні правових !Гарантій: ' 

а) зміна умов конкурсу ;допускаtться тільки в межах строку, 
JJстmювлен:ого для: nодання робі'ІІ'; 

б) про зміну умов конк<урсу має бути сповіщено в тому ж 
nорядку, в якому KORA"YYJC оголоnnено (ст. 436 ЦК України). 
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· Прое:к:r ЦК України підвшцує :Вказані rаранrії: а) засновник 
ковкуреу не має nрава скасувати його; б) зміна умов конкурсу доnу

скаєrься в межах nершої nоловнии строку, встановленого для пред
сrавдення: результату (cr. 1208 прое:к:rу ЦК України). 

Зобов'язання. no вшшаті винагороди (преміі) виникають між 
орrанізаторо:м конкурсу і його переможцем nісля: пр:Ийюnтя рішення: 
конкурсною комісією. Рішення: no вшшаті винагороди (преміі) по
вниио бути винесено й сnовіщено здобувачам у строк, всrано:sлений 
оголошенням про конкурс, і в порядку, зазнаЧеноМJ цим оголошен
ням. 

Між nоюnтям конкурсу як односrорониьої дії (односrорон~ 
вьої угоди) і nорядком укладення договору, заснованого на конку
ренції, змагальності його учасників, у залежносrі від їх предмета іс
нують як деякий взаємозв'язок, так і своя відміниісrь. Якщо для nу
блічного конкурсу на краще виконання: певної роботи (ст. 435 ЦК 
України), на краще вико:нания роQ<>ти або досягнення: інших резуль
татів (cr. 1057 ЦК Росіі), досягнення кращого результату згідно з 
умовами конкурсу ( cr. 1207 прое:к:rу ЦК України) це за заrальним 
правшtом сnеціальна винагорода (nремія), яка може бути як грошо
вою, так і речовою, то для nереможця: конкурсу (як різновид тор
rів) ~ це лише право на укладення договору, якому коресnондує 
відповідtmй: обов'язок другої сторони. Таке право при реалізації тяг
не за собою nевні економічні наслідки nозитивного характеру: мож
ливість заванrажиги виробmщтво у разі отримання: державного за

мовлення. стати влаСНИІtом об' є:к:rа в процесі приватизації та ін. 
· Проблема в Правовому регулюванні nocraє у випадку, коли 

конкурс оголошується н:а сrворення об' єктів іюеле:к:rуальної власІІО
сті. Згідно зі cr. 438 ЦК України, якщо конкурс оголошено на твори 
літераrури, науки або м:истецтва, 'організація набуває права викорис
тати премійовані твори: у nередбачений в оголошенні про конкурс 
спосіб. Але вказане nодаження встуnає в протиріччя зі cr. 29 Закону 
України "Про авторське право і суміжні nрава", за якою викорисrан

ня твору (за заrальни:м nравилом) можливе лиmе на nідсrаві авторсь
кого договору з авrором або іншою особою, яка має авторське право 
[1; 1994. - N'!! 13. - Ст. 64) . У цьому разі дає норМа цього Закону як 
прийюrrого nізніше від цк України. Тому правильним є висновок 

авторів коментаря до ЦК України, що право засновника конкурсу на 
використання премійо:ааного твору в:июn<ає не на nідсrаві рішення 
про нагородження nремією, а на підста11і авторського договору 

[3 , с. 636]. 
Коли зобов'язашш з nублічного обіцяння: винагороди вичер

nується ії вшшатою, то воно є зобов'я..зання:м з односrоронньої дії, 
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але коJШ ще й уЮІЗДаєть.ся договір із nереможцем конкурсу про ви
:користашur результату, тоді постає питання: які норми використову
вати для врегулювання: відносин - норми, що реrушоють nублічний 
конкурс, 'Ш норМFІ про конкурс як порядок укладення договору? 

Цікавим у зв' язку з цим є підхід законодавця Росії, який на 
рівні ЦК закріПлює норми як про nублічний конк:;урс, так і про торrи 
в порядок укладення договору. Причому вперше в ньому введено 

rq>авило щодо можливої колізії між статтями про торrи і про публіч
ний конкурс стосовно випадків, козш предметом юстаинього служить 
укладення договору з переможцем (наприклад, жовкуре щодо укла

дення договору на розробку проекту нового об' єжта). У подібних ви
падках норми про торrи користуються пріоритетом стосовно норм 

про публічний конкурс [7, с. 346]. 
На відміву від ЦК Росії проект нового ЦК України вказує на 

те, що особливосrі укладення доrоворів ва біржах, аУJЩіовах, кон
курсах тощо визначаються ,відповідними законами або іиmими пра

вовими актами (ст. 682 проеюу нового цк УкраїJНи). 
З оrJІЯДо:м ва вказане, вважаємо за доцільне закріпиrи в но

вому ЦК України затальні положення про конкурс як порядок укла
дення: договору, вюпочаючи: а) ЮІасифікацію конкурсів; б) порядок 
їх проведення; в) взаємні обов' язки сторін; г) колізійну норму, яка 
вирішуватиме суперечки про використання: полюжень прп торrи 'Ш 

публічний конкурс; д) вказівку на те, що nублічний конкурс повинен 

бути спрямований на досягнення яких-небудь суспільнокорисних ці
лей, що буде мати позиrивиий реrутоюч:ий вшmв на дослідЖувані 
відносини. Наявність цих норм, ОднаК, не заперечуватиме ісвуванюІ 
певних особливостей у реrушованиі окремих вщдів конкурсів в ін
ших законах і під;закоІПІИХ нормативних' актах. 
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