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акцій та порядок оплати акцій, що придбаваються. І, по-четверте, важливим 
є також забезпечити прозорість та попередження маніпулювання ринками, 
шляхом відокремлення статусу конфіденційної інформації та інформації, 
яка має бути оприлюднена [2, с. 19].  

Відповідно гармонізація українського законодавства об’єктивно 
прискорює інтеграцію України до Європейського Союзу, водночас цей 
процес має враховувати характер відносин сторін, що визначає особливі 
способи та принципи його здійснення. Тому Україна має розробити власні 
підходи до розв’язання проблеми гармонізації законодавства з правом ЄС, 
адже реалізація цього механізму надає можливості для дії норм права 
Євросоюзу в рамках вітчизняного правопорядку.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПРАВОВИХ 
ПОСЛУГ 

Перехід економіки України на ринкову модель управління сприяв 
підвищенню ролі договору як правового засобу регулювання суспільних 
відносин, що виникають у всіх сферах суспільного життя, зокрема у 
правовій сфері. 

Так, згідно з статтею 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» створюються умови для вільного розвитку і функціонування 
системи юридичних послуг та правової допомоги населення [1]. 

Законодавством України розрізняються два види правових послуг: 
юридичні послуги та адвокатські послуги (допомога). Відповідно до ст.5 
Закону України «Про соціальні послуги» під юридичними послугами 
розуміється – надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і 
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реалізації юридичної відповідальності осіб, які вдаються до протиправних 
дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська 
допомога, захист прав та інтересів особи тощо) [2]. Тому можна зробити 
висновок, що адвокатська допомога є одним із видів юридичних послуг. 

Стаття 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
виділяє наступні види адвокатської діяльності:  

1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 
питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; 

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 
характеру; 

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно 
якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у 
кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання 
про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи 
про адміністративне правопорушення; 

4) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про 
адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; 

5) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час 
здійснення цивільного, господарського, адміністративного та 
конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед 
фізичними та юридичними особами; 

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не 
заборонені законом [3]. 

Закон України «Про інформацію» визначає, що документ – матеріальний 
носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження 
та передавання у часі й просторі. А правовою інформацією є будь-які 
відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, 
правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх 
профілактику тощо [4]. 

Що стосується консультаційних послуг, то вони також містять 
інформацію, яка передається від адвоката до замовника, але має особливі 
властивості. На погляд О. В. Сукманової, консультаційні послуги це – вид 
інтелектуальної діяльності, основне завдання якої полягає у збиранні 
інформації і розробці конкретних обґрунтувань і рекомендацій щодо 
перспектив розвитку з використанням науково-технічних і організаційно-
економічних рішень у господарській діяльності замовника. За предметом 
консультаційних послуг договори поділяються на договори з надання 
послуг щодо правового консалтингу, консалтингу в сфері бухгалтерського 
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обліку і аудиту, консалтингу в галузі фінансів, кредиту та інвестицій, 
інженерно-технічного консалтингу, маркетингового консалтингу, 
консалтингу з питань соціально-трудових відносин, консалтингу з проблем 
безпеки підприємництва [5, с. 12]. 

Отже, адвокат надає допомогу, а аудитор –послугу. Підбиваючи 
підсумки, можна зробити наступні висновки:  

1) договірне правовідношення щодо надання правових послуг 
відрізняється від інших подібних зобов’язань рядом особливостей; 

2) законодавство України розрізняє два види правових послуг: юридичні 
послуги та адвокатські послуги (допомога); 

3) надання довідок з правових питань можна визначити, як один із видів 
інформаційних послуг. 
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ПОГЛИНАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ШЛЯХОМ 
ПРИДБАННЯ МАЙНА (АКТИВІВ) 

Поглинання шляхом придбання майна (активів) характеризується 
відсутністю правонаступництва, що означає зменшення ризиків (відповідно 
зникають ризики) та відсутністю необхідності значних капіталовкладень 


