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Шановні одинадцятикласники!

Ви продовжуєте знайомство з навчальним курсом «Право
знавство». Потрібно пригадати: що цікавого ви дізналися по
переднього року із цього предмета? Чи бажаєте ви розширити 
свої правові знання?

Правознавство належить до предметів суспільно-гумані
тарного напряму. Правова наука посідає особливе місце в ци
клі предметів, що вивчають суспільство, саме своєю практич
ною спрямованістю на використання набутих знань у кон
кретних життєвих ситуаціях. Метою навчального курсу 
«Правознавство» є формування розуміння права як відкритої 
системи, що ґрунтується на принципах єдності та нерозрив
ності співіснування суспільства та держави, законів та по
всякденного життя.

Програмою для профільного навчання передбачено поглиб
лене вивчення матеріалу. Курс структуровано за такими за
гальними змістовно-тематичними блоками: «Основи теорії 
держави і права України»; «Основи публічного права»; «Осно
ви приватного права». У 10-му класі ви вже вивчили перший 
блок та ознайомились з основами публічного права, опрацю
вавши тему «Конституційне право України».

В 11-му класі продовжується вивчення основ публічного 
права України. Курс включає такі теми:

• Адміністративне право України.
• Фінансове право України.
• Кримінальне право України.
• Екологічне законодавство України.
Шкільний курс правознавства завершиться вивченням 

блоку «Основи приватного права»:
• Цивільне право України.
• Господарське право України.

Вступ
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ПРАВОЗНАВСТВО

• Трудове право України. Соціальний захист.
• Сімейне право України.
• Житлове та земельне право України.
Користуватися підручником вам допоможуть піктограми, 

які сприятимуть орієнтуванню в структурі навчального мате
ріалу:

-Jbss*.

ш

Норма закону
Пропонуємо вивчити поняття та терміни, що позна

чені рубрикою «Норма закону», як обов’язкові за прог
рамними вимогами.

Для допитливих (з істор ії поняття)
Рубрика може містити дослівний переклад терміна, 

історію його виникнення, цікаві подробиці.

Буква закону
Піктограма означає, що для аналізу подано фраг

менти юридичних документів, які познайомлять з кон
кретною правовою нормою.

Розв’яжіть ситуацію
Побачивши цей символ, потрібно не тільки розв’язати 

певну ситуацію, а й скористатися запропонованим ал
горитмом діяльності: розглянути певне коло питань, 
проаналізувати юридичні джерела, якими слід керува
тися саме в цьому випадку.

Запитання для самоперевірки
Рубрика пропонує запитання для самоперевірки й 

завдання, які можна виконати колективно в класній 
аудиторії.

Сподіваємося, що підручник надихне вас на навчання, ста
не помічником у складних життєвих ситуаціях, допоможе 
корисною інформацією. Автори бажають успіхів і нагадують 
відомий афоризм «Шлях здолає той, хто йде!».
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Тема 1

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 1. Загальна характеристика 
адміністративного права України

1. Поняття адміністративного права

Адміністративне право є однією з провідних галузей в україн
ській системі права, яка відрізняється предметом та специфіч
ним методом правового регулювання суспільних відносин.

Норма закону
~—  ~ Адміністративне право -  це самостійна галузь пра

ва, за допомогою якої держава регулює суспільні відно
сини у сфері державного управління.

Предметом регулювання адміністративного права є сус
пільні відносини, що виникають і припиняються у сфері дер
жавного управління та пов’язані з процесом здійснення керів
ництва економічним, соціально-культурним і адміністративно- 
політичним будівництвом. Правове регулювання суспільних 
відносин здійснюється за допомогою норм права (правил по
ведінки), обов’язкових для всіх суб’єктів, якщо їх учасниками 
є відповідні органи державного управління (посадові особи), 
які здійснюють управлінську діяльність.

Відносини, регульовані адміністративним правом, класифі
куються залежно від особливостей його учасників:
• між суб’єктами виконавчої влади різного організаційно- 

правового рівня (вищими та нижчими органами);
• між суб’єктами виконавчої влади, що знаходяться на одна

ковому організаційно-правовому рівні (наприклад, два 
міністерства);
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ПРАВОЗНАВСТВО

• між суб’єктами виконавчої влади і державними підприєм
ствами, установами і організаціями, що знаходяться в їх 
підпорядкуванні;

• між суб’єктами виконавчої влади і підприємствами, уста
новами (з питань фінансового контролю, адміністративного 
нагляду тощо), що знаходяться у їх підпорядкуванні;

• між суб’єктами виконавчої влади та виконавчими органа
ми органів місцевого самоврядування;

• між суб’єктами виконавчої влади та громадськими об’єд
наннями;

• між суб’єктами виконавчої влади та громадянами.
Метод правового регулювання, який застосовується в ад

міністративному праві, має особливу специфіку правового 
впливу. Методами адміністративного права є:
• метод приписів -  встановлення певного порядку дій учас

ників відносин у сфері державного управління;
• метод дозволів -  надання учасникам відносин можливості 

вибору поведінки в межах умов, передбачених адміністра
тивно-правовою нормою;

• метод заборон -  заборона певних дій учасникам відносин. 
Наявність власного предмета та методу правового регулю

вання виокремлює адміністративне право в окрему галузь. 
Об’єднуючись, норми та інститути цієї галузі утворюють за
гальну, особливу та спеціальну частини адміністративного 
права України.

Адміністративне право забезпечує:
• оптимальні рамки правових стандартів, усередині яких 

повинно здійснюватись управління державою і суспільст
вом;

• оптимальний рівень управління суспільством з викорис
танням адміністративних інститутів державної влади;

• справедливі умови реалізації прав особи в управлінні 
суспільством;

• через правову законність і оптимальне управління сус
пільними справами забезпечуються інтереси кожного 
індивіда.

2. Загальна, особлива та спеціальна частини 
адміністративного права

Адміністративне право становить певну систему, тобто су
купність адміністративно-правових норм та інститутів, об’єд
наних єдиним предметом і методом, принципами і цілями та 
розташованих у певній логічній послідовності. Вона містить 
три частини: загальну, особливу та спеціальну.
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Норми загальної частини адміністративного права мають 
універсальний характер і розраховані на застосування в усіх 
галузях і сферах функціонування органів виконавчої влади, 
інших уповноважених здійснювати управлінську діяльність 
суб’єктів. Ці норми закріплюють принципи здійснення дер
жавного управління; правове становище суб’єктів адміністра
тивного права; форми і методи управлінської діяльності орга
нів виконавчої влади, місцевого самоврядування; спеціальні 
адміністративно-правові режими; засоби забезпечення закон
ності і дисципліни в сфері управління, а також регламенту
ють адміністративний процес та відповідальність за адміні
стративним правом.

Особливу частину адміністративного права становлять нор
ми, призначені для регулювання відносин, що виникають в 
окремих сферах управління. Ця частина об’єднує адміні
стративно-правові засади організації: матеріального виробни
цтва (управління народним господарством); соціально-куль
турного будівництва; адміністративно-політичного будівництва.

Зазначені норми спрямовані на упорядкування суспільних 
відносин у певних сферах. Так, за допомогою норм першої 
групи регламентуються відносини у сферах економіки, сіль
ського господарства, будівництва й житлово-комунального 
господарства, комунікацій, використання й охорони природ
них ресурсів, торгівлі, фінансів та інші. Відносини у сферах 
освіти, науки, охорони здоров’я населення, культури, соціаль
ного захисту регулюються нормами, які належать до другої 
групи. У третій групі містяться норми, спрямовані на регла
ментацію відносин у сферах національної безпеки, оборони, 
внутрішніх справ, юстиції, закордонних справ.

Спеціальна частина охоплює адміністративно-правові нор
ми, інститути та нормативно-правові акти, що регулюють 
адміністративно-правову діяльність конкретних органів (на
приклад, внутрішніх справ, митної служби, податкової адмі
ністрації тощо).

Приписи загальної, особливої та спеціальної частин взаємо
залежні і становлять єдине ціле -  систему адміністративного 
права.

3. Джерела адміністративного права

Джерелами адміністративного права є прийняті уповно
важеними органами акти правотворчості, які складаються з 
адміністративно-правових норм або містять хоча б одну з та
ких норм.

Особливістю адміністративного права є різноманітність і 
велика кількість його джерел. Це обумовлено тим, що нормами

___________________________________________ Адміністративне право України
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цієї галузі права регламентується широке коло суспільних 
відносин. Джерела адміністративного права становлять систе
му логічно і послідовно розміщених актів, оскільки всі ці 
акти взаємозалежні.

Виокремлюють такі групи джерел адміністративного права:
1. Конституція України -  має установчий характер, оскіль

ки містить ряд приписів, які є вихідними для адміністратив
ного права. Так, в Основному законі визначається статус лю
дини і громадянина, статус Президента України, структура та 
повноваження Кабінету Міністрів України, закріплюється 
система органів державної виконавчої влади тощо.

2. Окреме місце серед джерел адміністративного права по
сідають кодекси: Кодекс України про адміністративні право
порушення, Митний кодекс України.

3. Закони -  є найістотнішим джерелом, оскільки вони за
кріплюють механізм реалізації державної виконавчої влади. 
До них належать закони України «Про державну службу», 
«Про Кабінет Міністрів України», «Про звернення громадян» 
та інші.

4. Укази і нормативні розпорядження Президента України.
5. Постанови і нормативні розпорядження Кабінету Міні

стрів України.
6. Міжнародні договори і угоди та виконавчі приписи до 

них, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України.

7. Акти центральних органів виконавчої влади України та 
АРК: міністерств, державних комітетів.

8. Акти місцевих державних адміністрацій.
9. Рішення рад та виконавчих органів місцевого самовря

дування.
Перші три позиції -  це джерела вищої юридичної сили. 

Норми Конституції України, що закріплюють права людини 
й громадянина, мають пряму дію.

Розв’яжіть ситуацію
Виконком Катеринівської міської ради, розглянувши скаргу 

Нерідного Анатолія про визнання недійсним заповіту, складе
ного його батьком на користь свого двоюрідного брата, при
йняв рішення про задоволення його прохання.

Чи правомірне рішення виконкому Катеринівської місь
кої ради?

Запитання для самоперевірки
1. Що є предметом адміністративного права?
2. Схарактеризуйте метод правового регулювання адміні

стративних правовідносин.



3. Порівняйте загальну та особливу частини адміністратив
ного права.

4. Визначіть особливості джерел адміністративного права.

§ 2 . Адміністративні правовідносини
1. Поняття адміністративних правовідносин 

та їх особливості

У процесі реалізації функцій держави виникають організа
ційні зв’язки між учасниками, значна частина яких потребує 
правового регулювання. Таке регулювання здійснюється за 
допомогою адміністративно-правових норм, що перетворює їх  
на адміністративні правовідносини.

Норма закону
“ Адміністративні правовідносини -  це суспільні від

носини у сфері державного управління, учасники яких 
виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих 
нормами адміністративного права.

Адміністративні правовідносини є різновидом правових 
відносин, і тому їм властиві загальні ознаки. Складовими ад
міністративних правовідносин є суб'єкти, об'єкти та зміст.

Підставами виникнення, зміни чи припинення адміністра
тивних правовідносин є юридичні факти.

___________________________________________ Адміністративне право України

Адміністративні правовідносини
складаються з таких елементів

Суб’єктами є
державні органи, 
фізичні та юри
дичні особи, які 
наділяються пев
ним обсягом пов
новажень у сфері 
державного 
управління

Об’єктом є
управлінська ді
яльність у сфері 
державного 
управління

----— шммлиі--------— ----
Зміст правовідносин
характеризується синте
зом фактичного та юридич
ного. Юридичний зміст -  
це адміністративні суб’єк
тивні права та обов’язки 
суб’єктів правовідносин. 
Фактичний зміст -  це по
ведінка суб’єктів адміні
стративних правовідносин, 
їх діяльність

Адміністративні правовідносини мають деякі особливості, 
що відрізняють їх від інших правовідносин:
• вони складаються у сфері державного управління;
• в усіх відносинах однією зі сторін обов’язково є орган ви

конавчої влади (державного управління), орган місцевого
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самоврядування або громадська організація, наділена 
державно-владними повноваженнями;

• це особливий зв’язок між їх учасниками, один з яких за 
даних обставин має право вимагати від іншого такої пове
дінки, що передбачена нормою адміністративного права;

• орган управління зобов’язаний реалізувати свої права, тоб
то право є одночасно і обов’язком суб’єкта адміністратив
них правовідносин;

• вони можуть виникати за ініціативи будь-якого суб’єкта 
адміністративного права, згода іншої сторони не є обов’язко
вою умовою для їх виникнення;

• порушення однією зі сторін своїх обов’язків зумовлює її 
відповідальність перед державою, а не перед іншою сторо
ною;

• санкції, що застосовуються до сторін цих правовідносин за 
порушення ними своїх прав і обов’язків, -  це, як правило, 
заходи адміністративного примусу, адміністративної та 
дисциплінарної відповідальності, але можлива матеріальна 
і кримінальна відповідальність;

• спори, що виникають між учасниками цих правовідносин, 
вирішуються як в адміністративному, так і в судовому по
рядку.

2. Види адміністративних 
правовідносин

Діапазон управління є багатоаспектним. Відносини, що ви
никають у процесі управлінської діяльності, відрізняються за
різними ознаками, і це є підставою для їх класифікації.

Залежно від функціонального призначення: регулятивні 
та охоронні

За змістом правовідносин: материальні та процесуальні

За характером дій зобов’язаного суб’єкта: активні 
та пасивні

За характером зв’язків між суб’єктами: вертикальні 
та горизонтальні

За способом захисту прав та свобод: захист 
в адміністративному чи судовому порядку
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3. Суб’єкти адміністративних правовідносин

_____________________________________Адміністративне право України

Суб’єктами адміністративних правовідносин можуть бути: 
органи державного управління і місцевого самоврядування; 
н ржавні посадові особи та державні службовці; посадові осо- 

(>и і службовці органів місцевого самоврядування, підприєм
ці иа, установи та організації незалежно від їх організаційно- 
ііранових форм і форм власності; громадяни України; іноземні 
громадяни та особи без громадянства, які реалізують свої 
права і обов’язки у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. 
Необхідно зазначити, що права і обов’язки суб’єктів адміні- 
■ і ративних правовідносин мають взаємний характер: правам 
однієї сторони відповідають обов’язки іншої, і навпаки.

С у б ’є к т и  адміністративних правовідносин наділені адміні- 
« гративною правоздатністю та дієздатністю.

|- Норма закону
Адміністративна правоздатність -  це здатність ін
дивіда бути носієм прав і обов’язків у сфері державно
го управління. Вона виникає з моменту народження і 
припиняється зі смертю особи. Адміністративна пра
воздатність не однакова для всіх громадян і залежить 
від багатьох факторів: віку, освіти, статі, стану 
здоров’я тощо.
Адміністративна дієздатність -  це визначена зако
ном та іншими нормативно-правовими актами здат
ність громадян особисто своїми діями набувати, здій
снювати права та нести обов’язки адміністративно- 
правового характеру.

Законодавством точно визначено момент виникнення адмі- 
иігтративної дієздатності. Її настання пов’язане з віком (інте- 
к к гуальним зростанням) особи:

• <> років -  діти йдуть до школи, стаючи суб’єктами право- 
иідносин;

• 7 років дають згоду на зміну прізвища;
• 10 років мають право вступу в дитячі громадські організації;
• \Л років мають право вільно пересуватися по території кра

їни;
• 16 років настає адміністративна відповідальність тощо.

Але в повному обсязі вона настає з 18 років. Деякі з фак
торії» можуть спричиняти повне або часткове обмеження ад
міністративної дієздатності:
• душевна хвороба;
• 111 налідність (втрата зору, слуху) позбавляє права на управ- 

.чіння транспортним засобом;
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• судимість або відсутність спеціальної освіти не дає можли
вості обіймати ряд посад у державному апараті.
Для юридичних осіб адміністративна дієздатність настає з 

часу створення, для фізичних -  залежно від обставин.

4. Публічна адміністрація

Термін «публічна адміністрація» лише останнім часом по
чав уживатися в українській юридичній літературі. Публічна 
адміністрація України охоплює органи виконавчої влади 
(вищі, центральні та місцеві органи виконавчої влади) і місце
ве самоврядування (місцеві ради та їх органи, сільських, се
лищних і міських голів).

Система органів виконавчої влади України

Кабінет 
М іністрів України

Прем’єр-міністр України, 
віце-прем’єри, міністри

£

Міністер
ства

Місцеві
терито
ріальні
органи

Державні
комітети

Місцеві
терито
ріальні
органи

Цент
ральні 
органи 

виконав
чої влади 

зі спе
ціальним 
статусом

Місцеві
терито
ріальні
органи

Рада Міністрів АРК

Голова Ради 
міністрів, заступник

Міністер
ства

Республі
канські

комітети

Державні
адміні
страції

Головні
управ
ління,
управ
лінці

Виконавчі орга
ни місцевого 

самоврядування

11 V Місцеві
терито
ріальні
органи

Державні
адміні
страції

Виконавчі орга
ни місцевого 

самоврядування

j h — Норма закону
Публічна адміністрація -  це органи державної вико
навчої влади та органи місцевого самоврядування, на
ділені владними повноваженнями.

У результаті прийняття Конституції України, а також вне
сення відповідних змін у поточне законодавство відбулося
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певне суміщення державного управління та місцевого само
врядування. Це не виключає чіткого розмежування повнова
жень і функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування, 
сферу відповідальності між органами місцевого самовряду
вання різного рівня. Місцеві ради та створені ними виконавчі 
органи є основою місцевого самоврядування. Держава передає 
їм повноваження вирішувати питання місцевого значення. 
Територіальні громади обирають сільських, селищних, місь
ких голів, які головують у відповідних представницьких ор
ганах і очолюють виконкоми.

Процес становлення публічної адміністрації в Україні ще 
не завершений. Він пов’язаний з вивченням світового досвіду 
в цій сфері та удосконаленням законодавства, що створило б 
ефективну систему управління.

Розв’яжіть ситуацію
Петрик Зарозумілий був великим бешкетником, але вмів 

швидко читати і навіть написав листівку до Дня народження 
бабусі. У дитячому садочку вихователі скаржилися на його 
поведінку, але хвалили за успішне навчання. Тому батьки 
Петрика вирішили віддати сина до школи, коли тому виповни
лося 5 років і 8 місяців.

З першого ж дня Петрику не сподобалося у школі, тому що 
однокласники, які були на один-два роки старшими за нього, 
дражнилися і сміялися з його прізвища. Петрик вирішив змі
нити прізвище Зарозумілий на більш нейтральне -  Іванов. 
Одного дня він взяв свідоцтво про народження і самостійно 
звернувся до органу РАЦС, де працювала його тітка Надія. 
Почувши про його намір, тітка почала сварити Петрика й зате
лефонувала батькам. Петрик сказав, що вона порушила його 
право на зміну прізвища та пообіцяв наступного вівторка 
звернутися до суду, де дідусь працює сторожем.

Визначте обсяг дієздатності Петрика Зарозумілого. Про
аналізуйте ситуацію. Придумайте продовження цієї іс
торії.

Запитання для самоперевірки
1. Що таке адміністративні правовідносини?
2. У чому спільність і відмінність адміністративних право

відносин з конституційними?
3. Які суб’єкти адміністративнних правовідносин вам ві

домі?
4. Що є об’єктом адміністративних правовідносин?
5. Назвіть види адміністративних правовідносин.
6. Що таке публічна адміністрація?
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§ 8. Державне управління
1. Державне управління і управлінські 

функції

Управління є необхідною умовою розвитку суспільства, 
спільної праці людей для досягнення певних цілей у тій чи 
іншій сферах і галузях життєдіяльності. Ця діяльність здій
снюється людьми -  суб’єктами управління і характеризується 
направленням спільних дій на узгодження і координацію 
співпраці членів суспільства. Різноманітність об’єктів управ
ління дає можливість виділити такі його види, як соціальне, 
біологічне та технічне управління (останні здійснюються в 
межах соціального).

Соціальне управління має специфічне призначення, особ
ливі форми здійснення та організації суспільних зв’язків. 
Управлінські завдання та функції реалізують усі державні 
органи, незалежно від їх призначення, органи місцевого са
моврядування, об’єднання громадян. З огляду на зазначене 
прийнято поділяти соціальне управління на громадське, що 
здійснюється органами місцевого самоврядування, об’єднан
нями громадян, іншими недержавними організаціями, та 
державне.

Ь—ш*. Норма закону
Державне управління -  це самостійний вид державної 
діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпоряд
чий, підзаконний характер щодо практичної реаліза
ції функцій та завдань держави в процесі керівництва 
економічним, соціально-культурним та адміністра
тивно-політичним будівництвом.

Державне управління містить три елементи: прийняття 
рішення, виконання, контроль за реалізацією. Для його здій
снення створюються спеціальні органи (встановлюються по
сади), які діють у рамках законів та в межах своїх повнова
жень.

Виконавча діяльність є основним призначенням державно
го управління і являє собою першу, найважливішу, його час
тину. Водночас для безпосереднього управління економікою, 
соціально-культурним будівництвом та адміністративно- 
політичною діяльністю характерною є розпорядча діяльність, 
яка становить другу частину державного управління. Вико
навча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади ви
являється у відносинах влади і підпорядкування, наданні 
суб’єктам, що її здійснюють, юридично-владних повноважень.
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Державне управління -  це діяль
ність з реалізації завдань і функ
цій держави

Здійснюється спеціально створе
ними для цього державними ор
ганами й посадовими особами

Характерні риси 
державного управління

Державні органи діють за дору
ченням держави, від її імені і ма
ють державно-владні повнова
ження

Форми і методи роботи управлін
ських структур регламентуються 
правовими актами

Змістом державного управління є комплекс функцій, які 
називаються функціями управління.

Норма закону
""а Ф ункції державного управління -  це відносно само

стійні та однорідні частини змісту управлінської ді
яльності, у яких виявляється владно-організуючий 
вплив суб’єкта управління на об’єкт.

Серед функцій державного управління розрізняють:

Загальні
ф ункції

# Загальні функції впливають на процеси в господар
ській, соціально-культурній та інших сферах суспільно
го життя.
Види: прогнозування, планування, організація, регу- 

Г лювання, координація, облік і контроль

Спеціальні
ф ункції

Допом іжні
ф ункції
---------- с

Спеціальні функції характеризують особливості кон
кретних суб’єктів чи об’єктів управління 
Наприклад, спеціальними функціями Кабінету Мні- 
стрів України є розробка проекту Державного бюдже
ту України

Забезпечення обслуговування процесів загальних та 
спеціальних функцій. Створюють необхідні умови для 
нормальної діяльності управлінських структур

2. Методи державного управління

Під методом зазвичай розуміють спосіб або засіб досягнен
ня поставленої мети. Методи проявляються у формах управ
ління, через взаємодію суб’єктів та об’єктів управління. У них 
втілюються воля держави, повноваження юридично-владного 
характеру, що належать виконавчим органам. Таким чином, 
методи державного управління -  це способи реалізації органа
ми державної влади своїх функцій.
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Методи державного управління

Метод
адміністративного

переконання

Метод
адміністративного

примусу

Метод
адміністративного

заохочення

3. Адміністративне переконання

У системі методів державного управління важливе місце 
посідає переконання як особливий засіб правового впливу. Він 
полягає в розумінні того, що громадська дисципліна і закон
ність є необхідною умовою успішної побудови правової, демо
кратичної держави, у почутті недопустимості порушення пра
вових вимог, потребі активно боротися з правопорушеннями.

Норма закону
" Адміністративне переконання -  це активний сис

тематичний вплив уповноважених державних органів 
на свідомість і поведінку суб’єктів адміністративних 
правовідносин з метою виховання у них внутрішньої 
потреби, звички дотримання правових норм.

--------------------- -------------- —------
Ф орми адміністративного  

переконання

Обмін досвідом практичної 
діяльності

Проведення нарад, семінарів

Проведення інструктажів під
порядкованих структур

Роз’яснення рішень держав
них органів і способів їх реа
лізації

4. Адміністративний примус

Державний примус характеризується тим, що цей метод 
впливу є допоміжним і здійснюється на підставі переконання. 
Він застосовується до незначної кількості осіб, які вчинили 
правопорушення. Адміністративний примус є одним з видів 
державного примусу. Він застосовується на основі адміні
стративно-процесуальних норм.

>-— . Норма закону
■п;: Адміністративний примус -  це система засобів впли

ву на свідомість і поведінку суб’єктів адміністратив
них правовідносин з метою досягнення чіткого вико-
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нання встановлених обов’язків, розвитку суспільних 
відносин у рамках закону, забезпечення правопорядку 
і законності.

В юридичній науці склалася певна класифікація заходів 
адміністративного примусу.

___________________________________________ Адміністративне право України

Заходи адм іністративного примусу J

Заходи адміні
стративного при- 
сікання -  це приму
сове зупинення про
типравної дії, що має 
ознаки адміністра
тивного проступку

Адміністративно- 
запобіжні заходи -
застосовуються для 
попередження пра
вопорушень, для під
тримання правопо
рядку за надзвичай- 

• них обставин

------- —------------------------ ----V

Заходи адміні
стративного стяг
нення -  це примусо
ві заходи, що засто
совуються уповно
важеними органами 
до осіб, які скоїли 
проступок

•  Затримання право
порушника;

•  Особистий огляд і 
огляд речей;

•  Реагування на ін
формацію про ад
міністративні про
ступки;

•  Інші заходи

•  Адміністративний 
нагляд за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі;

•  Закриття окремих 
ділянок кордону;

•  Карантин;
•  Направлення на 

примусове медич
не обстеження;

•  Інші заходи_ ------

•  Штраф;
•  Попередження;
•  Оплатне вилучення 

предмета;
•  Конфіскація пред

мета;
•  Громадські роботи;
•  Виправні роботи;
•  Адміністративний 

арешт

Розв’яжіть ситуацію
На засіданні комісії міськвиконкому між її членами розгор

нулася дискусія навколо питання: «Хто має здійснювати захо
ди адміністративного примусу?». Одна частина членів комісії 
стверджувала, що такими повноваженнями наділено лише 
органи внутрішніх справ, а інша частина -  усі підрозділи міськ
виконкому та державної інспекції.

Дайте юридичну консультацію з даного питання.

Запитання для самоперевірки
1. Поясніть, для чого суспільству необхідне державне 

управління.
2. За допомогою яких методів здійснюється правове регу

лювання суспільних відносин у сфері управління?
3. Які характерні риси державного управління?
4. Що таке функції державного управління та які їх види?
5. Назвіть форми адміністративного примусу.

O.DrawATnoweh/A 1 1 Н
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ПРАВОЗНАВСТВО

§ 4, Державна служба
1. Поняття, види і принципи державної служби

В юридичній літературі поняття «служба» тлумачиться як 
вид оплачуваної громадської корисної діяльності. Вона перед
бачає виконання управлінських дій, обслуговування суспіль
ства. Службовці мають різноманітні соціальні функції, які 
обумовлені багатьма нормативно-правовими актами, що ре
гламентують окремі види служби. Тобто службовцем (на від
міну від державного службовця) є особа, яка обіймає посаду і 
здійснює управлінську діяльність або виконує соціально- 
культурні функції (лікар, учитель, працівник культури) за 
винагороду.

Буква закону -  Закон України «Про державну службу»
Cm. 1. Державна служба -  це професійна діяльність 

осіб, які займають посади в державних органах та їх 
апараті щодо практичного виконання завдань і функ
цій держави та одержують заробітну плату за рахунок 
державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відпо
відні службові повноваження.

Державна служба здійснюється на професійній основі. Ви
ходячи з принципу поділу влад, вирізняють державну службу 
в органах законодавчої, виконавчої та судової влади.

Дотримання прав 
підприємств, уста
нов, організацій

Дотримання прав 
та законних інтере
сів органів місцево
го самоврядування

Персональна від
повідальність за 
виконання службо
вих обов’язків

Служіння народу 
України

Основні
принципи
державної

служби

Професіоналізм, 
компетентність ініці
ативність, чесність, 
відданість справі

Демократизм і за
конність

Гуманізм і соціаль
на справедливість

Пріоритет прав 
людини і громадя
нина
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2. Право проходження державної служби

___________________________________Адміністративне право України

Державний службовець -  це особа, яка обіймає посаду в 
державному органі. Права, обов’язки та відповідальність дер
жавного службовця визначаються посадою, яку він обіймає, і 
імкріплюються в посадових інструкціях. Закон України «Про 

державну службу» регламентує цю діяльність.
Право бути державним службовцем надається громадянам 

України незалежно від походження, соціального, майнового 
етану, расової та національної належності, статі, політичних 
поглядів, релігійних переконань і місця проживання. Для її 
обіймання потрібно одержати відповідну освіту і професійну 
підготовку та пройти у встановленому порядку конкурсний 
підбір або іншу процедуру.

Законодавством встановлені обмеження, пов’язані з прий
няттям на державну службу, для осіб, які:
• визнані у встановленому порядку недієздатними;
• мають судимість, що є несумісною з обійманням посади;
• у разі прийняття на роботу будуть безпосередньо підпо

рядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родича
ми; інші випадки, передбачені законодавством.
Головним компонентом державної служби є посада -  визна

чена структурою і штатним розписом первинна структурна 
одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено 
нстановлене нормативними актами коло службових повнова
жень.

Посадовими особами вважаються керівники та заступники 
керівників державних органів та їх апарату, інші державні 
службовці, які здійснюють організаційно-розпорядчі та 
консультативно-дорадчі функції.

Посада визначає коло службових обов’язків, права і межі 
відповідальності державного службовця, вимоги щодо його 
професійної підготовки. Крім того, відображає зміст роботи, 
яку виконує службовець, встановлює його правовий статус.

3. Категорії та ранги, права та обов’язки 
державних службовців

Система посад будується за ієрархічним принципом -  у її 
основу покладено 7 категорій посад державних службовців. 
Основними критеріями класифікації є: організаційно-правовий 
рівень органу, до якого приймається на роботу фізична особа; 
обсяг і характер її компетенції на конкретній посаді; роль і 
місце посади в структурі державного органу. Крім того, зазна
ченим категоріям посад державних службовців присвоюється
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ПРАВОЗНАВСТВО

15 рангів. Ранг встановлюється відповідно до посади, рівня 
професійної кваліфікації та результатів роботи.

Ранг державного службовця.
• І категорія -  1-3 ранг (голови держкомітетів, перші за

ступники міністрів тощо);
• II категорія -  3 -5  ранг (спеціалісти адміністрацій, мініс

терств тощо);
• III категорія -  5-7  ранг (керівники управлінь, відділів 

тощо);
• IV категорія -  7-9 ранг (спеціалісти районних адміні

страцій тощо);
• V категорія -  9-11 ранг;
• VI категорія -  11-13 ранг;
• VII категорія -  13-15 ранг.
Ранги, що відповідають посадам І категорії, присвоюються 

Президентом України, II категорії -  Кабінетом Міністрів, III— 
VII категорій -  керівником державного органу, у системі яко
го працює державний службовець.

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної кате
горії посад державний службовець повинен успішно відпра
цювати на посаді, яку обіймає, 2 роки. Державний службо
вець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

Державний службовець

Повинен Не має права

Діяти в межах 
своїх повнова
жень

Шанобливо 
ставитися до 
громадян

Сумлінно вико
нувати службо
ві обов’язки

Не допускати
дій, які можуть
негативно
вплинути на
репутацію
держслужбов-
ця

Брати участь
у діях, які
суперечать
національним
інтересам
України

Виявляти всу
переч інтере
сам справи 
упередженість 
або прихиль
ність до будь- 
кого

Вчиняти дії, що 
можуть бути 
розцінені як 
використання 
службового 
становища з 
корисливою 
метою

Проявляти
бюрократизм

Також державний службовець не має права:
• займатися підприємницькою діяльністю;
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Адміністративне право України

• сприяти, використовуючи своє службове становище, фі
зичним і юридичним особам у здійсненні підприємни
цької діяльності з метою одержання за це винагороди;

• самостійно або через представника входити до складу 
керівних органів підприємств, організацій, що здійсню
ють підприємницьку діяльність;

• приймати подарунки чи послуги від фізичних і юридич
них осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

4. Відповідальність державних службовців

Особи, винні у порушенні законодавства про державну 
«міужбу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 
мідповідальність згідно із чинним законодавством.

Дисциплінарна відповідальність застосовується за невико
нання або неналежне виконання службових обов’язків, пере- 
ішщення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних 
:і проходженням державної служби, а також за вчинок, який 
порочить його як державного службовця або дискредитує ор
ган, у якому він працює. Крім дисциплінарних стягнень, пе
редбачених чинним законодавством України про працю (до
гана та звільнення), до службовців можуть застосовуватися 
попередження про неповну службову відповідність та затрим
ка до одного року в присвоєнні чергового рангу або в призна
ченні на вищу посаду.

Зміна керівників або складу державних органів не може 
бути підставою для припинення державної служби на займаній 
посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім держав
них службовців патронатної служби. Рішення про звільнення 
з державної служби може бути оскаржене безпосередньо в суді.

f  Розв’яжіть ситуацію
Громадянин В. подав документи до конкурсної комісії на 

заміщення посади начальника управління комунального гос
подарства міської ради. Конкурсна комісія зажадала від В. 
відомостей про його доходи, зобов’язання фінансового харак
теру та вклади в банках членів його сім’ї. Громадянин В. від
мовився надати таку інформацію, посилаючись на недотор
канність особистого життя і таємницю вкладів. Конкурсна 
комісія відмовила громадянину В. у розгляді документів.

• Чи законне рішення комісії? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання для самоперевірки
1. Що таке державна служба та які її види?
2. На яких принципах ґрунтується державна служба? Сха

рактеризуйте один з них.
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^  3. Хто має право на проходження державної служби?
4. Які існують категорії та ранги державних службовців?
5. Назвіть особливості відповідальності державних служ

бовців.

§ 5» Адштттрштвше їїір&тшщгушшшшя
1. Адміністративні правопорушення: поняття, 

ознаки, склад

Адміністративні правопорушення становлять собою перед
бачені нормами адміністративного, фінансового, земельного, 
екологічного, процесуального та інших галузей права пося
гання на встановлений порядок державного управління, влас
ність, права та законні інтереси громадян і є порушенням 
встановлених адміністративними органами правил.

Буква закону -  Кодекс України про адміністративні 
ІЩрГ правопорушення

Cm. 9. Адміністративним правопорушенням (про
ступком) визнається протиправна, винна (умисна або 
необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на гро
мадський порядок, власність, права і свободи грома
дян, на встановлений порядок управління і за яку за
коном передбачено адміністративну відповідальність.

ПРАВОЗНАВСТВО__________________________________________

г Склад 
адміністративного  

проступку

Об’єкт адміні
стративного 
проступку

Цінності, які 
взяті під охо
рону нормами 
адміністра
тивного права 
і на які посяг
нув правопо
рушник

Об’єктивна 
; сторона

Зовнішній 
прояв проти
правної пове
дінки, яка за
вжди є діян
ням, але може 
набувати фор
ми дії або без
діяльності

Суб’єкт адміні
стративного 
проступку

Осудна особа, 
що досягла на 
момент скоєн
ня проступку 
16 років, або 
особа, яка обій
має керівну 
посаду (служ
бова чи поса
дова осо(

Суб’єктивна
сторона

Внутрішнє, 
психічне став
лення право
порушника до 
свого діяння 
та його сус
пільно неба- 

| жаних наслід- 
і ків
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Із законодавчого визначення адміністративного правопору
шення випливають його основні ознаки:

• це акт поведінки, що знаходить своє вираження в дії 
(перевищення водіями транспортних засобів встановленої 
швидкості руху) або бездіяльності (порушення посадови
ми особами встановлених термінів виплати пенсій, сти
пендій, заробітної плати);

• це протиправна поведінка, тобто це діяння, заборонені 
законом або підзаконним нормативно-правовим актом;

• ці діяння завжди спричиняють шкоду особі, групі осіб 
чи суспільству в цілому або несуть загрозу завдання та
кої шкоди, а також негативно впливають на інтереси 
суб’єктів;

• обов’язковою ознакою є винність особи. На відміну від 
цивільно-правових правопорушень, де юридична відпо
відальність може наступати і без вини суб’єкта правопо
рушення (за випадок), протиправні діяння вважаються 
адміністративними проступками лише за наявності вини 
особи;

• правопорушник притягається до адміністративної відпо
відальності. Із цього загального правила можуть бути 
винятки. Зокрема, при малозначності вчиненого адміні
стративного правопорушення орган (або посадова особа), 
уповноважений вирішувати справу, може звільнити по
рушника від адміністративної відповідальності й обмежи
тись тільки зауваженням.

2. Види адміністративного 
правопорушення

В особливій частині Кодексу України про адміністративні 
правопорушення встановлено такі види адміністративних 
проступків:

1. Правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я насе
лення (ухилення від медичного огляду чи медичного обсте
ження; незаконне виробництво, придбання, зберігання, пере
везення, пересилання наркотичних засобів або психотропних 
речовин без мети збуту в невеликих розмірах тощо).

2. Правопорушення, що посягають на власність (дрібне 
викрадення чужого майна, порушення права на об’єкт інте
лектуальної власності тощо).

3. Правопорушення в галузі охорони природи, використан
ня природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури 
(самовільне зайняття земельної ділянки, засмічення лісів від
ходами, порушення вимог пожежної безпеки в лісах, жорсто
ке поводження з тваринами тощо).

________________________________________ Адміністративне право України
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ПРАВОЗНАВСТВО
ґ
’ 4. Правопорушення в промисловості, будівництві та у сфе

рі використання паливно-енергетичних ресурсів (самовільне 
будівництво будинків, споруд, порушення правил користуван
ня енергією чи газом).

5. Правопорушення в сільському господарстві, порушення 
ветеринарно-санітарних правил (незаконний посів та виро
щування снотворного маку чи конопель).

6. Правопорушення на транспорті, в галузі шляхового гос
подарства і зв’язку  (безквитковий проїзд, пошкодження так
софонів, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння).

7. Правопорушення в галузі житлових прав громадян, 
житлово-комунального господарства та благоустрою (само
правне зайняття житлового приміщення, порушення правил 
утримання собак і котів тощо).

8. Правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчу
вання, у сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької ді
яльності (обман покупця чи замовника, незаконна торгівель- 
на діяльність, порушення правил про валютні операції тощо).

9. Правопорушення в галузі стандартизації, метрології 
та сертифікації (випуск у продаж нестандартизованої про
дукції, порушення правил застосування засобів вимірюваль
ної техніки тощо).

10. Порушення, що посягають на громадський порядок і гро
мадську безпеку (дрібне хуліганство, паління в заборонених 
місцях, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

11. Правопорушення, що посягають на встановлений по
рядок управління (злісна непокора законному розпорядженню 
або вимозі працівника міліції, члена громадського формуван
ня з охорони громадського порядку і державного кордону, 
самоуправство, проживання без паспорта).

3. Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність, поряд з кримінальною, 
цивільно-правовою та дисциплінарною, є одним з видів юри
дичної відповідальності. Полягає в застосуванні уповноваже
ним органом або посадовою особою передбаченого законом 
стягнення до суб’єкта правопорушення.

Jfgzm- Норма закону
Адміністративна відповідальність -  це вид юри

дичної відповідальності, яка застосовується за вчинен
ня адміністративного правопорушення і полягає в по
кладанні на винну особу обмежень матеріального і мо
рального характеру.
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Адміністративне право України

ГеОсобливості адміністративної відповідальності

1. Встановлюється норматив
но-правовими актами про 
адміністративні правопору
шення

2. Встановлюється не лише 
органом законодавчої влади, 
а й у межах своєї компетенції 
органами виконавчої влади і 
місцевого самоврядування

3. Передбачена не лише нор
мами адміністративного пра
ва, а й рядом інших галузей 
права (фінансового, податко
вого, трудового, екологічного 
та ін.)

4. Суб’єкти -  як фізичні, так і 
юридичні особи (підприєм
ства, заклади, організації)

5. За здійснене адміністра
тивне правопорушення засто
совуються адміністративні 
стягнення (у деяких випадках 
інші заходи впливу, напри
клад, дисциплінарні)

Г6. Адміністративні стягнення 
накладаються широким колом 
уповноважених органів (поса
дових осіб) виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, а 
також судами

7. Відсутні відносини підпо
рядкування (на відміну від 
дисциплінарної відповідаль
ності)

8. Особливий процесуальний 
н  порядок застосування
і :

9. Особливості накладання 
адміністративних стягнень: 
загальні принципи їх накла
дення; обставини, пом’якшу
ючі й обтяжуючі відповідаль
ність; вирахування строків 
адміністративного стягнення і 
строків їх давності та інші

10. Особливий характер пра
вових наслідків (адміністра
тивне стягнення діє протягом 
одного року з моменту його 
накладення)

11. Настає після досягнення 16-річного віку

Підстави адміністративної відповідальності -  це сукуп
ність обставин, наявність яких робить відповідальність мож
ливою чи повинною. Відсутність сукупності таких обставин 
виключає її. Слід розрізняти підстави притягнення до юри
дичної відповідальності і підстави настання юридичної відпо
відальності. Підстави притягнення до юридичної (адміні
стративної) відповідальності -  це сукупність обставин, на
явність яких робить відповідальність можливою. Підстави 
настання адміністративної відповідальності -  це сукупність 
обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність 
повинною (правопорушення, наявність норми права, яка за
бороняє таку поведінку, та ін.).

Виділяють основні й похідні ознаки адміністративної від
повідальності.
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ПРАВОЗНАВСТВО

Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної 
оборони або яка є неосудною, не підлягає адміністративній 
відповідальності.

Для того щоб за вчинення певного діяння притягнути осо
бу до адміністративної відповідальності, необхідно, аби були 
підстави для застосування заходів адміністративного впливу.

Розв’яжіть ситуацію
Сімнадцятирічний Андрій з 15-річним Ігорем розпивали 

спиртні напої на території дитячого садка, де їх затримали 
працівники міліції і склали протокол про здійснення правопо
рушення. Видом покарання став штраф.

Визначте вид юридичної відповідальності, підстави та 
правомірність притягнення юнаків до відповідальності. 
Схарактеризуйте склад та ознаки правопорушення.
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< * 9  Запитання для самоперевірки
1. Що таке адміністративний проступок?
2. Назвіть склад адміністративного проступку.
3. Які ознаки адміністративного проступку вам відомі? 

Схарактеризуйте одну з них.
4. Які існують види адміністративних правопорушень?
5. Назвіть особливості адміністративної відповідальності.
6. Схарактеризуйте підстави адміністративної відповідаль

ності.

§ 6- Адміністративні стягнення
1. Поняття адміністративного стягнення. 

Мета і форми адміністративного 
стягнення

За вчинене адміністративне правопорушення законом пе
редбачено відповідальність у вигляді адміністративних стяг
нень, що накладаються компетентними органами відповідно 
до діючого законодавства України. Усі інші заходи адміні
стративного примусу не можуть бути віднесені до адміністра
тивних стягнень, якщо вони прямо не передбачені законом і 
не визначені законодавцем як адміністративні стягнення.

Норма закону
Адміністративне стягнення є мірою відповідаль

ності і застосовується з метою виховання особи, яка 
вчинила адміністративне правопорушення, у дусі до
держання Законів України, поваги до правил співжит
тя, а також запобігання вчиненню нових правопору
шень як самим правопорушником, так і іншими осо
бами.

Адміністративне стягнення накладається з метою:
•  забезпечення виконання загальнообов’язкових правил 

(припинення протиправного поступку);
• покарання правопорушника;
• виховання правопорушника;
• відновлення порушених прав (у тому числі відшкодуван

ня завданих збитків);
• попередження нових правопорушень.
За формами адміністративне стягнення може бути:
•  моральним;
• матеріальним;
•  у вигляді тимчасового обмеження прав.

_________________________________________ Адміністративне право України^
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ПРАВОЗНАВСТВО

2. Види адміністративного стягнення

Усі заходи юридичної відповідальності за вчинення адмі
ністративних проступків можна умовно поділити на три 
групи:

• адміністративні стягнення, передбачені Кодексом Украї
ни про адміністративні правопорушення;

• адміністративні стягнення, передбачені іншими закона
ми України, що встановлюють адміністративну відпові
дальність;

• заходи впливу, що застосовують до неповнолітніх.

Буква закону -  Кодекс України про адміністративні 
правопорушення (далі КУпАП)

Cm. 24. Види адміністративних стягнень
За вчинення адміністративних правопорушень мо

жуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:
1) попередження;
2) штраф;
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряд

дям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністра
тивного правопорушення;

4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчи
нення або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення; грошей, одержаних унаслідок вчи
нення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному 
громадянинові (права керування транспортними засо
бами, права полювання);

6) виправні роботи;
7) громадські роботи;
8) адміністративний арешт.

Попередження як захід адміністративного стягнення засто
совується за незначні адміністративні правопорушення (пору
шення правил користування засобами автомобільного тран
спорту та електротранспорту, порушення правил благоустрою 
території міста та інших населених пунктів тощо) і виносить
ся в письмовій формі.

Штраф -  грошове стягнення з правопорушника -  є найпо
ширенішим видом адміністративного стягнення. Наприклад, 
при самовільному випалюванні рослинності або її залишків, 
незаконному вилученні паспорта і прийняття його в заставу 
тощо.

Оплатне вилучення предмета, як і конфіскація, мають 
майновий характер. Оплатне вилучення предмета полягає в
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його примусовому вилученні за рішенням суду і наступній 
реалізації з передачею вирученої суми колишньому власнико- 
ні з відрахуванням витрат щодо реалізації вилучення пред
мета. Наприклад, за повторне протягом року керування тран
спортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

При застосуванні ж  конфіскації у правопорушника вилуча
ються лише предмети, які стали знаряддям вчинення або без
посереднім об’єктом адміністративного проступку. Напри
клад, порушення правил про валютні операції: незаконні 
скуповування, продаж, обмін, використання валютних цін
ностей як засобу платежу або застави тягнуть за собою кон
фіскацію зазначених цінностей разом зі стягненням у вигляді 
попередження або штрафу.

Позбавлення спеціального права застосовується на строк до 
трьох років за грубе або систематичне порушення порядку 
користування цим правом. Наприклад, за невиконання вимог 
про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної при
годи тощо.

Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців 
з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчи
нила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 
20 % її заробітку в прибуток держави. Наприклад, за злісну 
непокору законному розпорядженню або вимозі працівника 
транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажи
рів тощо.

Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчи
нила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи 
чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид 
яких визначає орган місцевого самоврядування. Вони призна
чаються судом на строк від 20 до 60 годин і відбуваються не 
більш як 4 години на день. Громадські роботи не признача
ються інвалідам І або II групи, вагітним жінкам, жінкам, 
старшим 55 років, та чоловікам, старшим 60 років.

Найбільш суворим видом адміністративних стягнень є 
адміністративний арешт, який полягає у фізичному обме
женні свободи особи на строк до 15 діб. Адміністративний 
арешт установлюється і застосовується лише в особливих ви
падках за окремі види адміністративних проступків (дрібне 
хуліганство, прояв неповаги до суду тощо).

До другої групи належать адміністративні стягнення, вста
новлені іншими законами, відмінні від закріплених у Кодексі 
України про адміністративні правопорушення. Наприклад, 
для такої категорії правопорушників, як іноземці та особи без 
громадянства Законом України «Про правовий статус інозем
ців» передбачено спеціальний вид адміністративного стягнен
ня -  видворення за межі України.

_________________________________________ Адміністративне право України

29



ПРАВОЗНАВСТВО

Третя група заходів застосовується до неповнолітніх у віці 
від 16 до 18 років. Справи про адміністративні проступки, 
вчинені неповнолітніми особами, розглядаються тільки ра
йонним (міським) судом.

Буква закону -  КУпАП
Cm. 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до 

неповнолітніх
За вчинення адміністративних правопорушень до не

повнолітніх у віці від 16 до 18 років можуть бути за
стосовані такі заходи впливу:

1) зобов’язання публічно або в іншій формі попро
сити вибачення в потерпілого;

2) застереження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або 

особам, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічному 
або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим 
громадянам на їх прохання.

Застосування таких засобів впливу є правом, а не обов’язком 
суду. Суд застосовує адміністративні стягнення або заходи ви
ховного впливу з урахуванням особи неповнолітнього.

Розв’яжіть ситуацію
Учні 11 класу Микола і Віктор побили 15-річного Ігоря, у 

результаті чого завдали йому тілесних ушкоджень. Начальник 
міського відділу внутрішніх справ кваліфікував дії Миколи і 
Віктора як дрібне хуліганство і направив протокол про адміні
стративне правопорушення до суду. Суддя виніс постанову 
про притягнення до відповідальності Миколи і Віктора, якою 
наклав на кожного стягнення у вигляді адміністративного аре
шту строком на сім діб.

Чи законне рішення суду? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання для самоперевірки
1. Що таке адміністративне стягнення?
2. Які бувають види адміністративних стягнень за метою 

і формою?
3. Які стягнення накладаються за вчинені адміністративні 

правопорушення?
4. Назвіть заходи впливу, що застосовуються до неповно

літніх за вчинені адміністративні правопорушення.
5. Порівняйте громадські та виправні роботи як види стяг

нень, що застосовуються за адміністративні правопору
шення.

ЗО
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§ 7. Адміністративне затримання
1. Адміністративне затримання: поняття 

та мета його застосування

> т -  Норма закону
Адміністративне затримання  -  це примусове ко

роткочасне обмеження свободи дій і пересування особи, 
яка вчинила адміністративне правопорушення.

Воно являє собою невідкладну дію уповноважених посадо- 
it их осіб, яка забезпечує притягнення винного до адміністра
тивної відповідальності, і не є заходом адміністративного 
<тягнення. Адміністративне затримання застосовується:

• коли вичерпано всі інші заходи впливу;
• для встановлення особи;
• для складання протоколу про адміністративне правопо

рушення в разі неможливості складання його на місці 
вчинення правопорушення;

• для забезпечення своєчасного і правильного розгляду 
справ;

• для виконання постанов у справах про адміністративні 
правопорушення.

Порядок адміністративного затримання визначається Ко
дексом України про адміністративні правопорушення.

2. Органи, що мають право здійснювати 
адміністративне затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміні
стративне правопорушення, може провадитися лише уповно
важеними органами (посадовими особами) на такі дії.

Адміністративне затримання проводиться

Органи (посадові 
особи) Види правопорушень (проступки)

Органи
внутрішніх
справ

• вчинення дрібного хуліганства;
• порушення порядку організації і проведення збо

рів, мітингів і демонстрацій;
• поширення неправдивих чуток;
• вчинення злісної непокори законному розпоря

дженню чи вимозі працівника міліції, осіб, прирів
няних до них, чи образи їх;

• публічні заклики до невиконання вимог працівни
ка міліції;

• прояви неповаги до суду;
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Закінчення таблиц

Адміністративне затримання проводиться

Органи (посадові 
особи)

Органи
внутрішніх
справ

Органи
прикордонної
служби

Посадова особа 
воєнізованої

! охорони
і Посадові особи 
Військової 
служби 
правопорядку 
у Збройних 
Силах України

Органи Служби 
безпеки України

Види правопорушень (проступки)

вчинення незаконного доступу до інформації в 
автоматичних системах;
порушення правил обігу наркотичних засобів та 
психотропних речовин; 
незаконний продаж товарів; 
торгівля з рук у невстановлених місцях; 
розпивання спиртних напоїв у громадських міс
цях; поява в громадських місцях у стані алкоголь
ного сп’яніння;

♦ у випадках, коли є підстави вважати, що особа 
займається проституцією.

* незаконне перетинання або спроба незаконного 
перетинання державного кордону;

• порушення прикордонного режиму або режиму в 
пунктах пропуску через державний кордон;

* порушення правил перебування іноземців та осіб 
без громадянства в Україні та інші.

• вчинення правопорушень, пов’язаних з посяган
ням на охоронюваний об’єкт.

вчинення військовослужбовцями, військовозобо
в’язаними під час проходження ними зборів та 
службових обов’язків дрібного хуліганства; 
злісна непокора законному розпорядженню та 
вимозі посадової особи Військової служби пра
вопорядку;
публічні заклики до невиконання вимог посадо
вих осіб Військової служби правопорядку; 
порушення правил зберігання, носіння або пере
везення вогнепальної, холодної чи пневматичної 
зброї і боєприпасів та інші.
порушення законодавства про державну таємни
цю;
здійснення незаконного доступу до інформації в 
автоматичних системах;
придбання або зберігання спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з каналів зв’язку.

3. Строки затримання

Адміністративне затримання особи може тривати не біль
ше 3 годин з моменту доставлення її в орган внутрішніх справ. 
В особливих випадках для встановлення особи і з’ясування 
обставин правопорушення -  до 3 діб з повідомленням про це 
письмово прокурора протягом 24 годин з моменту затримання
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пГіо на строк до 10 діб з санкції прокурора, якщо правопоруш- 
нніс не має документів, що посвідчують його особу.

Строк адміністративного затримання обчислюється з мо
менту доставлення порушника для складання протоколу, а 
особи, яка була в стані сп’яніння, -  із часу її протвереження.

4. Документи, що складаються 
при адміністративному затриманні

Про адміністративне затримання складається протокол, у 
якому зазначається:

• дата і місце його складення;
• посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала 

протокол;
• відомості про особу затриманого;
• час і мотиви затримання.
Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, 

і затриманим. У разі відмови затриманого від підписання про
токолу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення 
адміністративного правопорушення, негайно повідомляються 
її родичі, а на її прохання також власник відповідного підпри
ємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Адміністративне затримання може бути оскаржено заінтересо- 
наною особою у вищестоящому органі (чи посадовою особою) від
носно органу (посадової особи), який застосував його. Крім того, 
оскарження може бути направлене прокуророві або до суду.

Розв’яжіть ситуацію
Пізно ввечері наряд патрульно-постової служби під час 

здійснення патрулювання помітив, як в одному з дворів від
бувається бійка -  молодик бив лежачу людину, а неподалік 
стояв перехожий і емоційно жестикулював. Працівники міліції 
кинулись у двір, підбігли до молодика і відтягли його від люди
ни. Чоловік середнього віку, який лежав, повільно підвівся і, 
хитаючись, пішов у під’їзд. Молодик намагався вирватися з 
рук міліціонерів, чинив їм опір, нецензурно висловлювався. 
Працівники міліції доставили правопорушника в районний від
діл внутрішніх справ і здали в чергову частину, заявивши при 
цьому, що протокол про затримання складуть після закінчен
ня патрулювання, вранці.

Чи правомірні дії наряду патрульно-постової служби?

Ж Запитання для самоперевірки
1. Що таке адміністративне затримання?
2. Які органи правомочні здійснювати адміністративне за

тримання і за які адміністративні правопорушення?
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' 3. Яка відмінність між протоколом про адміністративне за
тримання і протоколом про адміністративне правопору
шення?

4. Назвіть строки адміністративного затримання.

§ 8 -9 . Адміністративне провадження
1. Адміністративне провадження

Адміністративні провадження охоплюють майже всі сфери 
нашого життя, діяльність установ, підприємств, організацій 
та насамперед держави.

__ Норма закону
Адміністративне провадження -  це вирішення 

адміністративним судом чи іншими компетентними 
уповноваженими органами публічно-правового спору, у  
якому хоча б однією із сторін є орган виконавчої влади, 
орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи служ
бова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні 
управлінські функції, у тому числі й забезпечення по
рядку застосування адміністративних стягнень до 
осіб, які скоїли адміністративне правопорушення.

Завданнями провадження в справах про адміністративні 
правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне 
з ’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній від
повідності із законом; забезпечення виконання винесеної по
станови, а також виявлення причин та умов, що сприяють 
вчиненню адміністративних правопорушень; запобігання пра
вопорушенням; виховання громадян у дусі додержання зако
нів; зміцнення законності.

Адміністративне провадження може здійснюватись у: адмі
ністративному, судовому порядку і громадськими органами.

Основними видами адміністративного провадження є:
• провадження у справах про адміністративні правопору

шення;
• провадження з пропозицій;
• провадження за заявами та скаргами громадян;
• дисциплінарні провадження.
У справі про адміністративне провадження можуть брати 

участь: особа, яка притягається до адміністративної відпові
дальності, законні представники, захисник, свідок, експерт, 
перекладач, потерпілий.

ПРАВОЗНАВСТВО
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л2. Адміністративне судочинство. 
Адміністративні суди

Адміністративне судочинство в Україні здійснюється адміні
стративними судами. Юрисдикція адміністративних судів по
ширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких 
ми коном встановлений інший порядок судового вирішення.

Адміністративними судами в Україні є:
• окружні адміністративні суди;
• апеляційні адміністративні суди;
• Вищий адміністративний суд України.
Адміністративні суди розглядають справи: де однією із

сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування; 
м приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних по- 
миоважень у справах про їх притягнення до відповідальності.

Адміністративні справи вирішуються адміністративним 
судом за місцем проживання (знаходження) відповідача. Сира
ми з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а 
також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень ви
рішуються адміністративними судами за місцем проживання 
(знаходження) позивача.

Адміністративне судочинство здійснюється:
• одноособово (в судах першої інстанції);
• колегією з 3 судів (в окружних судах у випадках, перед

бачених законодавством, в апеляційному порядку);
• колегією з 5 судів (у касаційному порядку);
• перегляд судових рішень в адміністративних справах у 

Верховному Суді України здійснюється колегіально.

Буква закону -  Кодекс адміністративного судочин
ства України

Cm. 2. Завдання адміністративного судочинства
1. Завданням адміністративного судочинства є за

хист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових 
відносин від порушень з боку органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій на основі законодав
ства, у тому числі на виконання делегованих повнова
жень шляхом справедливого, неупередженого та своє
часного розгляду адміністративних справ.

Повноваження адміністративних судів, порядок звернення 
до адміністративних судів і порядок здійснення судочинства 
визначає Кодекс адміністративного судочинства України.

35



ПРАВОЗНАВСТВО

Компетенція адміністративних судів поширюється на:
• спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи без
діяльності;

• спори з приводу прийняття громадян на державну служ
бу, її проходження, звільнення зі служби;

• спори між суб’єктами владних повноважень з приводу 
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, а та
кож спори, які виникають з приводу укладення та ви
конання адміністративних договорів;

• спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у ви
падках, встановлених законом;

• спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим про
цесом чи процесом референдуму.

4. Учасники та етапи адміністративного 
судочинства. Рішення адміністративних судів

Учасниками адміністративного судочинства є: сторони (їх 
представники), треті особи (їх представники). Сторонами є по
зивач (будь-яка фізична чи юридична особа) та відповідач 
(суб’єкти владних повноважень).

Крім осіб, які беруть участь у справі, учасниками адміні
стративного процесу є: секретар судового засідання, судовий 
розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, позивач.

Етапи адміністративного судочинства:

Відкриття справи

Підготовка до розгляду, в тому числі 
попереднє судове засідання (прово
диться з метою досудового врегулю
вання спору)

Судовий розгляд і прийняття рішення

Апеляційне, касаційне провадження

Адміністративне судочинство здійснюється на основі позов
ної заяви (рішення приймається суддею не пізніше, ніж на 
наступний день із часу отримання такої заяви), яка може міс
тити вимоги: скасувати рішення, вчинити певні дії (чи утри
матися від дій), стягнення коштів, встановлення компетен
ції тощо. Загальний строк позовної давності в адміністратив
ному судочинстві встановлено в 1 рік.
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Суддя після ознайомлення з матеріалами справи, може 
прийняти рішення про:

• повернення позовної заяви на підставі того, що позивач 
не має адміністративної дієздатності чи справа не є під
судною тощо;

• підмову у відкритті провадження в адміністративній 
справі на підставі факту смерті фізичної особи позивача 
або відповідача чи коли в зазначеному спорі вже є рішен
ня (ухвала) суду, що набрали законної сили, тощо;

• відкриття провадження в адміністративній справі.
Другий етап передбачає після ознайомлення суддею із ма

теріалами справи, попереднє судове засідання, можливість 
примирення сторін або передача справи до розгляду суду.

('удовий розгляд відбувається за участю осіб учасників 
справи (за заявою особи справа може розглядатися без її 
участі) протягом розумного строку, але не більше 1 місяця з 
дня відкриття провадження у справі. При розгляді справи 
суд заслуховує сторони, свідків, вивчає докази, свідчення 
експертів тощо, а після дебатів приймає рішення в дорадчій 
кімнаті.

На підставі розгляду адміністративної справи суд може 
прийняти:

____________________________________Адміністративне право України

Рішення адміністративного 
суду:

Постанова адміністративного 
суду про:

• у формі ухвали про залишення 
позовної заяви без розгляду;

• у формі ухвали про зупинення 
та поновлення провадження у 
справі (смерть, хвороба, відря
дження тощо);

• у формі ухвали про закриття 
провадження у справі (прими
рення, відмова позивача від по
зову тощо);

• у формі постанови про вирішен
ня спору по суті

• визнання протиправним рішен
ня суб’єкта владних повнова
жень чи окремих його положень;

• зобов’язання відповідача вчини
ти певні дії;

• зобов’язання відповідача утри
матися від вчинення певних дій;

• стягнення з відповідача певних 
коштів;

• тимчасову заборону (зупинення) 
окремих видів або всієї діяль
ності об’єднання громадян;

• примусовий розпуск (ліквідацію) 
об’єднання громадян;

• визнання наявності чи відсут
ності компетенції суб’єкта влад
них повноважень

Постанова або рішення суду набуває законної сили після 
закінчення строку подання заяви про апеляційне оскаржен
ня, якщо таку заяву не було подано. Апеляційна скарга по
дається протягом 10 днів, а касаційна — упродовж 1 місяця з 
моменту прийняття рішення адміністративним судом.
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5. Провадження у справах за пропозиціями, 
заявами та скаргами громадян

Громадяни України у своєму повсякденному житті стика
ються з необхідністю звертатися з різними питаннями до 
установ, організацій, органів влади тощо. Право на звернення 
є одним з конституційних прав громадян України, закріпле
них у сі:. 40 Конституції України, і є одним з найважливіших 
політичних прав.

Громадяни України мають право звернутися до органів 
державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань грома
дян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповід
но до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скарга
ми та пропозиціями, що стосуються їх  статутної діяльності, 
заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально- 
економічних, політичних та особистих прав і законних інте
ресів та скаргою про їх порушення.

Особи, які не є громадянами України і законно перебува
ють на її території, мають таке саме право на подання звер
нення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в пись
мовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопо
тання) і скарги. Пропозиція (зауваження) -  звернення грома
дян, де подається порада, рекомендація щодо діяльності орга
нів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів 
усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки 
щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя гро
мадян, вдосконалення правової основи державного і громад
ського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності 
держави і суспільства.

Заява (клопотання) -  звернення громадян з проханням 
про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чин
ним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про 
порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм влас
ності, депутатів різних рівнів, посадових осіб, а також ви
словлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотан
ня -  письмове звернення з проханням про визнання за особою 
відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга -  звернення з вимогою про поновлення прав і за
хист законних інтересів громадян, порушених діями (безді
яльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань 
громадян, посадових осіб.
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Звернення, оформлене без дотримання вимог, повертається 
книшикові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через
II) днів від дня його надходження.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встанов
им юму порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та роз- 
і м йду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернен
ня з посиланням на політичні погляди, партійну приналеж
ність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, 
незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному (органом державної 
илиди, місцевого самоврядування, підприємствами, установа- 
м н, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями 
громадян або посадовими особами) зверненні, не входять до їх 
повноважень, воно в термін не більше 5 днів пересилається 
иідновідному органу чи посадовій особі, про що повідомляєть
ся громадянина, який подав звернення. У разі якщо звернен
ня не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтова
ного рішення органом чи посадовою особою, воно в той же 
термін повертається громадянину з відповідними роз'яснен
нями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду 
тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких 
оскаржуються.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднання громадян та інші посадові особи в межах своїх 
повноважень зобов’язані:

• об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
• на прохання громадянина запрошувати його на засідан

ня відповідного органу, що розглядає його заяву чи скар
гу;

• невідкладно вживати заходів до припинення неправомір
них дій, виявляти, усувати причини, які сприяли пору
шенням;

• забезпечувати поновлення порушених прав, реальне ви
конання прийнятих у зв’язку із заявою чи скаргою рі
шень;

• письмово повідомляти громадянина про результати пере
вірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

• вживати заходів щодо відшкодування у встановленому 
законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було за
вдано громадянину в результаті порушення його прав чи 
законних інтересів;

• у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яс
нити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

• не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи 
скарг іншим органам;

______________________________________Адміністративне право України
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• особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв 
чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, 
що їх породжують, систематично аналізувати та інфор
мувати населення про хід цієї роботи.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не біль
ше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують 
додаткового вивчення, -  невідкладно, але не пізніше 15 днів 
від дня їх отримання. Якщо в місячний строк вирішити по
рушені у зверненні питання неможливо, керівник відповід
ного органу, підприємства, установи, організації або його за
ступник встановлюють необхідний термін для його розгляду. 
Про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьо
му загальний термін вирішення питань, порушених у звер
ненні, не може перевищувати 45 днів.

Особи, винні в порушенні Закону України «Про звернення 
громадян», несуть цивільну, адміністративну або криміналь
ну відповідальність.

Розв’яжіть ситуацію
Під час перевірки продовольчого магазину «Острів» сані

тарним лікарем міста було встановлено порушення санітар
них правил. Санітарний лікар склав протокол про адміністра
тивне правопорушення стосовно директора магазину. У пояс
ненні директор вказав, що згідно з наказом про розподіл 
посадових обов’язків за дотримання санітарних правил відпо
відає заступник директора.

Які органи (посадові особи) повинні розглядати справу? 
Які можливі рішення у справі?

Запитання для самоперевірки
1. Що таке адміністративне провадження?
2. Хто може брати участь у справі про адміністративне про

вадження?
3. Які справи розглядають адміністративні суди?
4. Назвіть та схарактеризуйте етапи адміністративного су

дочинства.
5. Схарактеризуйте завдання адміністративного судочин

ства. На які правовідносини поширюється компетенція 
адміністративних судів?

6. Які строки розгляду звернень громадян встановлено за
конодавством?
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Тема 2

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ ю . Загальна характеристика фінансового 
права України

1. Загальна характеристика фінансового права

Успішне здійснення численних функцій держави значною 
мірою залежить від фінансового забезпечення її діяльності.

Б Для допитливих (з істор ії поняття)
Термін «фінанси» є міжнародним і походить від латинського 
слова «finansia», що в перекладі означає «готівка», «прибуток», 
тобто сукупність всіх грошових коштів, які знаходяться в роз
порядженні підприємства, держави. З XVIII ст. термін «фінан
си» в світі використовують для позначення відносин, 
пов’язаних з прибутками та видатками держави.

. fcsa**. Норма закону
Фінансове право -  це система правових норм, що 

регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розпо
ділу та використання органами державної влади та 
місцевого самоврядування коштів з метою забезпечен
ня виконання покладених на них функцій.

2. Предмет фінансового права

Фінансове право належить до публічних галузей. Об’єктом 
фінансово-правових норм є відносини, що виникають при без
посередньому формуванні, розподілі та організації викорис
тання централізованих і децентралізованих фондів, коштів,
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які становлять частину національного доходу і необхідні для 
функціонування держави.

Предметом регулювання фінансового права є:
• відносини між Україною, Автономною Республікою Крим 

та адміністративно-територіальними одиницями з при
воду розподілу доходів і видатків між окремими ланка
ми бюджетної системи;

• відносини між представниками органів державної влади 
і місцевого самоврядування, з одного боку, і органів дер
жавної виконавчої влади і виконкомів рад -  з другого, 
з приводу складання розгляду, затвердження і виконан
ня Державного бюджету і місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання;

• відносини між державою і підприємствами, установами, 
громадянами -  з приводу виконання останніми фінансо
вих зобов’язань перед державою щодо сплати податків, 
зборів;

• відносини між вищими органами державної виконавчої 
влади та виконкомами рад і бюджетними установами -  
з приводу одержання та використання останніми коштів, 
які виділяються з бюджетів та цільових фондів;

• відносини між Україною в особі Національного банку 
України та комерційними банками.

Таким чином, предметом фінансового права є суспільні 
відносини у сфері фінансової діяльності держави і територі
альних громад з приводу формування, розподілу і викорис
тання централізованих і децентралізованих фондів державних 
фінансів.

3. Методи фінансово-правового 
регулювання

Важливу роль у визначенні природи і місця фінансового 
права в системі права є метод правового регулювання, під 
яким розуміють сукупність прийомів, способів впливу права 
на суспільні відносини.

Одним з методів фінансово-правового регулювання є ім
перативний метод, який виявляється у владних приписах, 
наказах одним суб’єктом іншим, що представляють держа
ву. Цей метод фінансового права відрізняється від імпера
тивних методів інших галузей права певною галузевою 
специфікою.

Метод рекомендацій та погоджень має похідний характер 
від імперативного методу в межах реалізації чи виконання 
владних розпоряджень.
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4. Джерела фінансового права

Фінансове право не кодифіковане. Його норми визначені в 
і і»і.ох підгалузях законодавства: бюджетному, податковому,
Н іііііС ІВ С Ь К О М у.

Належно від сили юридичних актів, що містять правові 
норми, джерела фінансового права можна поділити на кілька 
груп:

• Конституція України -  має для фінансового права уста
новчий характер, оскільки містить ряд приписів (ст. 67, 
74, 85, п. 1 ст. 92, ст. 95-100, ч. З, 6, ст. 116, та інші);

• кодекси і закони -  є найістотнішим джерелом фінансово
го права в міру того, наскільки вони містять норми, що 
стосуються цієї галузі. До них належать Бюджетний ко
декс України, Закон України «Про Державний бюджет 
України»;

• постанови Верховної Ради України;
• укази і нормативні розпорядження Президента України;
• відомчі нормативно-правові акти (постанови Правління 

НБУ, накази Міністерства фінансів України, розпоря
дження Державного казначейства);

• нормативно-правові акти органів місцевого самовряду
вання.

5. Фінансові правовідносини 
та їх склад

Фінансове право охоплює три підгалузі: банківське право, 
бюджетне право, податкове право.

Фінансово-правові відносини можуть виникати між держа
ною в цілому та її адміністративно-територіальними утворен
нями (АРК, областями, районами, містами, районами в міс
тах, селищами і селами); між центральними та місцевими 
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; дер
жавними фінансовими органами та підприємствами; устано
вами, організаціями; між державними фінансовими органами 
і населенням.

Підстави виникнення фінансових правовідносин (за вольо
вою ознакою серед юридичних фактів):

• фактичні (матеріальні): юридичний факт (діяння), 
який породжує фінансові правовідносини; подія (настан
ня нового бюджетного періоду, смерть платника податку 
тощо);

• юридичні (процесуальні): фінансово-правова норма, яка 
наділяє суб’єктів фінансовою правосуб’єктивністю.
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Обставини, настання яких 
залежить від волі особи Діяння

Залежно від того, чи узгоджуються 
діяння з прописами правових норм, 
розрізняють

Правомірні
ZIZZZZI

Неправомірні

ж
Класифікація
діянь

Юридичні 
факти (при
писи подат
кових орга
нів, надання 
податкових 
декларацій)

Юридичні 
вчинки 
(отримання 
нагород, 
спадщини, 
інших видів 
доходів, що 
оподатко
вуються)

Злочини
(ухилення
від сплати
податків,
підробка
грошових
знаків
тощо)

Проступки 
(наприклад, 
адміністра
тивні пра
вопорушен
ня, пов’я
зані з ухи
ленням від 
надання 
податкової 
декларації)

Особливість фінансових правовідносин полягає в тому, ще 
вони є владно-майновими, у них проявляється організаційне 
роль держави і органів місцевого самоврядування у ході роз
поділу, використання та контролю за використанням держав
них коштів. Це особливість, яка відрізняє фінансові право
відносини від інших відносин грошового характеру.

Склад фінансових правовідносин
Суб’єкти: • Держава та її органи (Верховна Рада України, Рахункова 
палата, Кабінет Міністрів України, Державне казначейство, Державна 
податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба);
• органи місцевого самоврядування; • юридичні особи; • фізичні 

особи

Об’єкти: • фонди коштів, які формуються, розподіляються та вико
ристовуються внаслідок реалізації суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків суб’єктів

Зміст: • фактичний (діяльність держави і органів місцевого самовря
дування у сфері державних фінансів, пов’язаних зі збиранням, розпо
ділом і використанням фінансових ресурсів); • юридичний (права і 
обов’язки суб’єктів у цих відносинах)

Для фінансових правовідносин властиві й інші особли
вості:

• об’єктами є гроші чи грошові зобов’язання;
• суб’єкти є нерівноправними, оскільки держава та її орга

ни наділені владними повноваженнями, а інші їхні 
учасники є суб’єктами підпорядкування;

• одним з обов’язкових суб’єктів є держава чи уповноваже
ний нею орган;
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* иідносини мають публічний та імперативний характер, 
бо їх виникнення, зміна, припинення визначені законом 
і від волі учасників зазвичай не залежать.

Ці иідносини за критерієм однорідності групують в окремі 
'імімси (підгалузі та інститути), які в своїй сукупності станов- 
і tin. фінансову систему України.

Фінансова система України

Іпгальнодержавний 
централізований фонд
(Державний бюджет України)

Страхування (державне 
обов’язкове страхування від 
иощасних випадків на ви
робництві та професійних 
і.іхворювань)

Різні форми кредиту (бан
ківського та державного)

Розв’яжіть ситуацію
До керівника одного з новостворених підприємств, яке не 

мало майна та не здійснювало господарської діяльності, 
податковою інспекцією були застосовані фінансові санкції за 
неподання податкової звітності.

• Схарактеризуйте склад даних фінансових правовідносин.

Запитання для самоперевірки
1. Що є предметом фінансового права?
2. Схарактеризуйте методи правового регулювання фінан

сових правовідносин.
3. Назвіть джерела фінансового права.
4. Що є підставами виникнення, зміни та припинення фі

нансових правовідносин?
5. Схарактеризуйте склад фінансових правовідносин.
6. Які особливості властиві фінансовим правовідносинам?
7. Схарактеризуйте фінансову систему України.



ПРАВОЗНАВСТВО________________________________________

§ 11. Бюджетне право України
1. Бюджет. Бюджетна система

Оскільки центральне місце у фінансовій системі посідає 
бюджет, то найважливішою частиною фінансового права є 
його підгалузь -  бюджетне право.

If w  Для допитливих (з істор ії поняття)
У середньовічній Англії в певний час канцлер казначейства 

відкривав свій бюджет -  шкіряний мішок, сумку (від кельт
ського bulga), де знаходилися папери або рахунки. Він прого
лошував законопроект, у якому після закінчення фінансового 
року пояснював перед палатою громад минулорічні результа
ти фінансової діяльності та оприлюднював прогнозовані дохо
ди та витрати на наступний період. І лише з кінця XVIII ст. 
бюджетом став називатися документ, у якому розписано 
доходи і видатки на наступний рік.

Бюджет являє собою фінансову програму діяльності держа
ви, що закріплює її грошові ресурси (доходи) та їхній розпо
діл (видатки), яку розробляє Кабінет Міністрів України і за
тверджує Верховна Рада України у вигляді закону.

План формування та використання 
фінансових ресурсів для забезпечен
ня завдань і функцій, які здійснюються 
органами місцевого самоврядування 
протягом бюджетного періоду

За своєю суттю бюджет -  це розпис 
доходів і видатків держави на бюджет
ний період

Бюджет

Доходи Видатки

Податкові та 
неподаткові 
надходження

Доходи від 
операцій 
з капіталом

і -----Норма закону
Бюджетне право -  це система юридичних норм, що 

регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності, 
встановлення бюджетної системи, розмежування до
ходів загальнодержавного і місцевих бюджетів, прий
няття і виконання бюджетів і звітів про їхнє вико
нання.

Важливими інститутами бюджетного права є бюджетний 
устрій і бюджетна система.
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бюджетний устрій -  це організація і принципи побудови 
пн >д жотної системи, її структура, взаємозв’язок між окремими 
п ін ка м и ,  який визначається з урахуванням державно- 
и (шторіального устрою.

________________________________________ Фінансове право України

бюджетна система ґрунтується на принципах єдності, 
іОалансованості кожного бюджету, повноти, обґрунтованості, 
ефективності, цільового використання бюджетних коштів, 
справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, 
підповідальності учасників бюджетного процесу.

2. Бюджетний процес

Бюджетний процес -  це діяльність державних органів і 
органів місцевого самоврядування щодо складання, розгляду, 
аатвердження, виконання бюджету і затвердження звіту про 
мого виконання.

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетний 
процес включає 4 стадії:

Стадії бюджетного процесу:
1. Складання проектів бюджетів усіх рівнів (Кабмін подає 

проект Держбюджету не пізніше 15 вересня кожного року на 
аатвердження до Верховної Ради).

2. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет 
України Верховною Радою України (не пізніше 1 грудня кож
ного року), рішень про місцеві бюджети.

3. Виконання бюджету з 1 січня по 31 грудня (Держбюджет -  
Кабміном, місцеві -  місцевими держадміністраціями, викон
комами рад).

4. Підготовка і розгляд звіту про виконання бюджету та 
ухвалення рішень щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль 
за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка 
ефективності управління бюджетними коштами відповідно до 
законодавства.

Державний бюджет України затверджується у формі зако
ну на 1 рік.
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3. Доходи і видатки Державного 
бюджету України

Державний бюджет України складається з двох частин: до
ходів та видатків. Дохідна частина бюджету включає за
кріплені та регулюючі доходи, а також дотації, субсидії, суб
венції, трансферти тощо. Закріпленими вважаються доходи, 
які повністю або в чітко фіксованій частині (проценти) по
стійно або протягом тривалого часу надходять в певний бю
джет; регулюючі -  доходи, які для збалансування доходів і 
видатків поступають до певного бюджету у вигляді відраху
вань відповідно до певних нормативів.

Якщо регулюючі доходи не дають змогу збалансувати бю
джет, застосовуються інші методи бюджетного регулювання.

Дотації безвідплатні, безповоротні -  це суми, які виділя
ються з вищих бюджетів для формування мінімального бю
джету, тобто бюджету, у який закладається мінімально необ
хідні видатки та розрахунковий обсяг доходів.

Субвенції -  це виділені з вищого бюджету на певний строк 
на конкретні цілі суми вирівнювання соціально-економічного 
розвитку.

Трансферт -  це переведення коштів з фонду фінансової під
тримки регіонів у бюджети нижчого територіального рівня.

Секвестр -  пропорційне щомісячне зменшення державних 
видатків за всіма статтями.

Бюджетний кредит -  надається комерційним банкам з 
Державного чи місцевих бюджетів, під державні або регіо
нальні цільові програми розвитку сільськогосподарського ви
робництва, затверджені Кабінетом Міністрів України або від
повідними органами регіонального управління.

Бюджетна позика -  надання бюджетних коштів юридич
ним особам на зворотній та відплатній основі.

Видаткова частина бюджету включає в себе бюджет роз
витку та бюджет поточних видатків. Під бюджетом розвитку 
розуміється фінансування інновацій (технічного переозброєн
ня) та інвестиційна діяльність у частині соціально-економічного 
розвитку території, економічних програм та інших видатків 
(розвиток нових виробництв). Бюджет поточних видатків -  це 
видатки на утримання та розвиток освітніх закладів, закла
дів охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.

При формуванні бюджету дохідна частина повинна відпо
відати видатковій частині. Якщо доходи перевищують видат
ки, виникає профіцит бюджету. Якщо видатки перевищують 
доходи, виникає дефіцит бюджету.

В Україні впроваджена казначейська форма обслуговуван
ня Державного бюджету:
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Фінансове право України

• операцій з коштами Державного бюджету;
• розрахунково-касове обслуговування розпорядників бю

джетних коштів;
• контрольно-бюджетні повноваження при зарахуванні над

ходжень, прийнятті зобов’язань при проведенні платежів;
• бухгалтерський облік та складання звітності про вико

нання Державного бюджету.
І Іе пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджет

ного періоду Державне казначейство закриває всі рахунки, 
шдкриті в поточному бюджетному періоді. Зведення, складан- 
іоі та надання звітності про виконання Державного бюджету 
ідійснюється Державним казначейством. Звітність буває: оле

їні тивною, місячною, квартальною, річною.

4. Контроль за використанням державних коштів

Фінансовий контроль властивий всім фінансово-правовим 
інститутам і охоплює діяльність державних і недержавних 
підприємств, установ і організацій, а також громадян. Суть 
фінансового контролю за використанням державних коштів 
полягає в контролі держави за законністю та доцільністю 
утворення, розподілу та використання грошових фондів дер
жави та органів місцевого самоврядування.

Основні завдання фінансового контролюV____________________________________________ —/
Перевірка виконання фінансових зобов’язань перед державою та 
іншими суб’єктами фінансових правовідносин
Перевірка правильності використання бюджетних і позабюджетних 
коштів, банківських позик

_ Перевірка правильності здійснення фінансових операцій, розрахун
ків і збереження грошових коштів

-► Усунення і попередження порушень фінансової дисципліни

Види фінансового контролю

Залежно від органу, який 
здійснює контроль

Залежно від часу проведення 
фінансового контролю

Залежно від змісту 
фінансового контролю

Загальнодержавний
Відомчий
Аудит
Наступний
Попередній
Поточний
Бюджетний
Податковий
Банківський
Митний
Контроль за страховою 
діяльністю
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ґ  Методами (способами) фінансового контролю за викорис- 
танням державних коштів є перевірка, обстеження, аналіз 
матеріалів, ревізія. Основним методом фінансового контролю 
є ревізія.

Згідно з їх  компетенцією контроль за дотриманням  
бюджетного законодавства здійснюю ть
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Розв’яжіть ситуацію
У зв’язку зі зменшенням надходжень доходів до міського 

бюджету і відсутністю коштів на утримання в грудні поточного 
року освітніх закладів, закладів охорони здоров’я та закладів 
культури, враховуючи те, що не було виконано програму інвес
тиційної діяльності ради і, як наслідок, в бюджеті були не вико
ристані фінанси, виконком прийняв рішення провести фінан
сування цих установ зі статей бюджету розвитку.

• Дайте правову оцінку рішенню виконкому.
• Яку пораду ви дасте міському голові для правового ви

рішення існуючої проблеми?

Запитання для самоперевірки
1. Що таке бюджет і бюджетне право?
2. Із  чого складається бюджетна система України?
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Схарактеризуйте стадії бюджетного процесу.
І. Назвіть методи бюджетного регулювання.
5. Яка форма обслуговування Державного бюджету впрова

джена в Україні?
(». Які основні завдання і види фінансового контролю?

__________________________________________Фінансове право України

§ 12-13. Податкова система України
1. Поняття та основні засади податкового 

законодавства

Податки, збори та мито є найважливішими джерелами дер- 
кінших доходів майже всіх держав світу (виключення станов
ії ять, наприклад, Андорра, Об’єднані Арабські Емірати, у 
яких не збираються податки). Завдяки системі оподаткування 
я лада має змогу забезпечувати свою діяльність.

В Для допитливих (з істор ії поняття)
У першій половині XVIII ст. до н.е. вавилонський цар 

Хаммурапі затвердив закони, що були вибиті на чорному 
базальтовому камені і в яких податки йменувалися як 
«подать». У V ct. до н.е. в Давньому Римі були прийняті Закони 
XII таблиць, де йшлося про збори. УII ст. до н.е. в Індії прийня
то закони Ману, які складалися з 12 глав і 2685 статей. Податки 
в цих законах іменувалися як «кара».

У найдавнішій пам’ятці правової культури Давньоруської дер
жави -  «Руській правді» (XI ст.) податки йменувалися як «віра».

Основним джерелом доходів державного бюджету є подат
ки, тому ще однією складовою фінансового права є підга- 
лузь -  податкове право.

Норма закону
Податкове право -  це підгалузь фінансового пра

ва, правові норми якої регулюють суспільні відносини, 
що виникають на основі встановлення та збору по
датків.

Податкове законодавство України складається з: Конститу
ції України; Податкового кодексу України (чинний з 1 січня 
2011 p.); Митного кодексу України та інших законів з питань 
митної справи у частині регулювання правовідносин, що ви
никають у зв’язку з оподаткуванням, ввізним або вивізним 
митом; чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України і якими регулюються 
питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийня
тих на підставі та на виконання Податкового кодексу України.
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ПРАВОЗНАВСТВО

ґ  Податки вважаються одним з обов’язкових атрибутів дер- 
жави, а право на встановлення власної податкової системи є 
виключним правом суверенної держави.

Сукупність усіх платежів у вигляді податків, мита та 
зборів, що справляються в установленому Податковим кодек
сом України порядку, становить податкову систему України.

• Презумпції право
мірності рішень 
платника в разі, 
якщо норма закону 
припускає нео
днозначне тракту
вання прав та 
обов’язків платни
ків податків

• Стабільності

• Рівномірності та 
зручності сплати

Ж

• Єдиного підходу 
до встановлення 
податків та зборів

Буква закону -  Податковий кодекс України
Ст. 15.1. Платниками податків визнаються фізичні 

особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні осо
би (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені 
підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти 
оподаткування або провадять діяльність (операції), що 
є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або 
податковими законами, і на яких покладено обов’язок 
із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Ст. 15.2. Кожний з платників податків може бути 
платником податку за одним або кількома податками 
та зборами.

Платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою подат
ків, особисто або через свого представника.

Податкове 
законодавство 

України 
ґрунтується 

на принципах:

• Нейтральності опо
даткування (уста
новлення податків 
у спосіб, який не 
впливає на збіль
шення або змен
шення конкуренто
спроможності плат
ника податків)

. . _____ _Ж._.._...... _ ™ ]||||.

• Загальності опо
даткування

• Соціальної спра
ведливості

• Фіскальної достат
ності (встановлення 
податків з ураху
ванням необхіднос
ті досягнення зба
лансованості ви
трат бюджету 3 
його надходжен
ням)

............... Ж ............... ________.„.,0т ....... ......

• Рівності всіх плат
ників перед зако
ном

• Економічності опо
даткування

• Невідворотності 
настання визначе
ної законом відпо
відальності в разі 
порушення подат
кового законодав
ства
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Фінансове право України

2. Об’єкти оподаткування. Обов’язки та права 
платників податків і зборів

Норма закону
Об’єктом оподаткування можуть бути майно, 

товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти 
з реалізації товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, 
визначені податковим законодавством, з наявністю 
яких податкове законодавство пов’язує виникнення у 
платника податкового обов’язку.

Податкове законодавство України встановлює права і
обов’язки платників податків.

Платник податків зобов’язаний:
• стати на облік у контролюючих органах у порядку, вста

новленому законодавством України;
• вести в установленому порядку облік доходів і витрат, 

складати звітність, що стосується обчислення і сплати по
датків і зборів;

• подавати до контролюючих органів декларації, звітність та 
інші документи;

• сплачувати податки та збори в строки та в розмірах, вста
новлених Податковим кодексом та законами з питань мит
ної справи;

• виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо 
усунення виявлених порушень законів з питань оподатку
вання та митної справи;

• не перешкоджати законній діяльності посадової особи 
контролюючого органу під час виконання нею службових 
обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової 
особи;

• забезпечувати збереження документів, пов’язаних з вико
нанням податкового обов’язку, протягом строків, установ
лених Податковим кодексом;

• допускати посадових осіб контролюючого органу під час 
проведення ними перевірок до обстеження приміщень, те
риторій, що використовуються для одержання доходів чи 
пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування;

• виконувати інші обов’язки, передбачені статтею 16 Подат
кового кодексу України.
Платник податків має право:

• безоплатно отримувати в органах державної податкової 
служби та в органах митної служби інформацію про по
датки та збори і нормативно-правові акти, що регулюють 
порядок обліку та сплати податків та зборів;
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• представляти свої інтереси в контролюючих органах само
стійно, через податкового агента або уповноваженого пред
ставника;

• користуватися податковими пільгами за наявності підстав;
• одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків 

або податковий кредит;
• бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлю

ватися з актами перевірок, проведених контролюючими 
органами;

• оскаржувати в порядку, встановленому Податковим кодек
сом України, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих 
органів;

• на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних неза
конними діями контролюючих органів у встановленому по
рядку;

• платник податку має також інші права, передбачені по
датковим законодавством.

3. Податок. Збір. Мито 

Норма закону
Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відпо
відного бюджету, що справляється з платників подат
ку відповідно до Податкового кодексу.
Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до 
відповідного бюджету, що справляється з платників 
зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у 
тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб 
державними органами, органами місцевого самовряду
вання, іншими уповноваженими органами та особами 
юридично значимих дій.
Митними платежами є податки, що відповідно до 
Податкового кодексу або митного законодавства 
справляються під час переміщення або у зв’язку з пере
міщенням товарів через митний кордон України.

Між податком, збором і митом існують певні відмінності, 
переважно в меті. Якщо мета податків -  задоволення потреб 
держави, то збори і мито спрямовані на задоволення потреб та 
видатків окремих установ. Податки сплачуються з певною періо
дичністю, а збори і мито, як правило, мають разовий характер.

Мито є платежем за наявністю певного права, а збір -  за 
здійснення на користь платника дій, які мають юридичне зна
чення. Податки і збори сплачуються в певному розмірі та в 
чітко визначені строки і спрямовуються до бюджетів відповід
ного рівня.
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о.таки подат ків:
• обов’язковість, адресність;
• примусовість, безоплатність;
• нецільовий характер, безповоротність;
• регулярність, розподіл між бюджетами;
• ісонтроль за їх походженням.
Роль і місце податків в житті суспільства відображаються 

її і ч міх функціях -  основних напрямах фінансово-управлін- 
- 1.ного впливу на суспільні відносини.

________________________________________Фінансове право України

Класифікація податків можлива за різними критеріями. 
Залежно від суб’єкта (платника податків):

• податки з юридичних осіб (податок на додану вартість, по
даток на прибуток підприємств);

• податок з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб);
• податки з юридичних та фізичних осіб (плата за землю). 

Залежно від характеру використання:
• податки загального призначення (мито);
• цільові податки (збір за місця для паркування транспорт

них засобів).
За способами обкладання:

• прямі податки (податок на прибуток підприємств);
• непрямі податки (акцизний податок, податок на додану 

вартість).
Залежно від органу, що їх  встановлює:

• загальнодержавні (податок на додану вартість; податок на 
доходи фізичних осіб; податок на прибуток підприємства; 
акцизний податок та інші);

• місцеві (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки; єдиний податок; збір за провадження деяких ви
дів підприємницької діяльності та інші).
За періодичністю стягнення:

• одноразові, що сплачуються один раз протягом певного від-
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різка часу за вчинення певних дій (збір за першу реєстра
цію транспортного засобу);
систематичні (регулярні), тобто такі, які сплачуються пе
ріодично (щомісячно, щоквартально) (акцизний податок, 
податок на доходи фізичних осіб).

4. Загальнодержавні та місцеві 
податки і збори

Буква закону -  Податковий кодекс України
Ст. 8. Види податків та зборів
8.1. В Україні встановлюються загальнодержавні та 

місцеві податки та збори.
8.2. До загальнодержавних належать податки та 

збори, що встановлені цим Кодексом і є обов’язковими 
до сплати на усій території України, крім випадків, 
передбачених цим Кодексом.

8.3. До місцевих належать податки та збори, що 
встановлені відповідно до переліку і в межах гранич
них розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішен
ням сільських, селищних і міських рад у межах їх  
повноважень, і є обов’язковими до сплати на території 
відповідних територіальних громад.

До загальнодержавних належать такі податки та збори: 
податок на прибуток підприємств; 
податок на доходи фізичних осіб; 
податок на додану вартість; 
акцизний податок;
збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 
екологічний податок;
рентна плата за транспортування нафти і нафтопродук
тів магістральними нафтопроводами та нафтопродукто- 
проводами;
рентна плата за нафту, природний газ і газовий конден
сат, що видобуваються в Україні; 
плата за користування надрами; 
плата за землю;
збір за користування радіочастотним ресурсом України; 
збір за спеціальне використання води; 
збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 
фіксований сільськогосподарський податок; 
збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 
мито;
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію;
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• збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
природний газ для споживачів усіх форм власності.

Установлення загальнодержавних податків та зборів, не 
передбачених Податковим кодексом України, забороняється.

Механізм здійснення та зарахування місцевих податків та 
і борів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відпо- 
н і дно до Бюджетного кодексу України.

_____________________________________________Фінансове право України

Місцеві податки

Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки-.... -І1Г ,................ - ..........  —✓

— Єдиний податок

5. Податок на доходи фізичних осіб

Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
• фізична особа -  резидент, яка отримує доходи як з дж е

рела їх походження з України, так і іноземні доходи;
• фізична особа -  нерезидент, яка отримує доходи з джере

ла їх походження з України;
• податковий агент.
Об’єктом оподаткування резидента є:
• загальний місячний оподатковуваний дохід;
• чистий річний оподатковуваний дохід, який визначаєть

ся шляхом зменшення загального річного оподатковува
ного доходу на суму податкового кредиту такого звітного 
року;

• доходи з джерелом їх походження з України, які підля
гають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

• іноземні доходи.
Об’єктом оподаткування нерезидента є:
• загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом 

його походження з України;
• загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом 

його походження з України;
• доходи з джерелом їх походження з України, які підля

гають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.
Питання оподаткування фізичних осіб регламентується За

конами України, якими передбачено створення Державного 
реєстру фізичних осіб.
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ґ ' Норма закону
Державний реєстр фізичних осіб платників по

датків та інших обов’язкових платежів -  це авто
матизований банк даних, створений для забезпечення 
єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані 
сплачувати податки, збори та інші обов'язкові плате
жі і внески.

Державний реєстр створюється Головною податковою ін
спекцією України. Він включає такі дані: індивідуальні іден
тифікаційні номери, що надаються фізичним особам; загальні 
відомості про фізичних осіб; інформація про сплату фізични
ми особами податків та інших обов’язкових платежів.

Крім того, до Державного реєстру вноситься інформація 
про осіб, які: постійно проживають в Україні і мають об’єкти 
оподаткування, що потребують сплати податків та інших 
обов’язкових платежів; не мають постійного місця проживан
ня в Україні, але зобов’язані сплачувати податки.

В облікову картку фізичної особи платника податку вно
сяться такі дані:

• прізвище, ім’я та по батькові;
• дата народження;
• місце проживання;
• місце основної роботи;
• види сплачуваних податків та обов’язкових платежів.
В юридичній літературі ставка податку визначається як за

конодавчо визначений розмір податкового платежу, що вста
новлюється на. одиницю оподаткування.

Буква закону -  Податковий кодекс України
Ст. 167. Ставки податків
167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази 

оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, 
але не виключно у формі заробітної плати, інших за
охочувальних та компенсаційних виплат або інших ви
плат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку 
з трудовими відносинами та за цивільно-правовими до
говорами, виграшу...

167.2 Ставка податку становить 5 відсотків бази опо
даткування щодо доходу, нарахованого як: процент на 
поточний або депозитний банківський рахунок; дохід 
за іпотечними цінними паперами; ...дохід у вигляді ди
відендів та доходи в інших випадках.

167.3 Ставка податку становить подвійний розмір 
ставки бази оподаткування щодо доходів, нарахованих 
як виграш чи приз (крім у державній та-недержавній
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грошовій лотереї) на користь резидентів або нерезиден
тів...

167.5. Ставка податку може становити інший розмір, 
визначений відповідними нормами цього розділу.

6. Відповідальність за порушення податкового 
законодавства

виконання платниками Податків та іншими суб’єктами по
даткового обов’язку забезпечуються як високим рівнем їх пра
ні тої культури та усвідомленням суспільної значущості перед- 
(иіченої нормами податкового права належної поведінки, так і 
шстосуванням заходів державного примусу в податковій сфері.

Державний примус у податковій сфері реалізується через 
установлений законодавством механізм юридичної відповідаль
ності. Особливістю відповідальності за порушення податкового 
шісонодавства є її компенсаційно-каральний характер. Це зу
мовлено сутністю податкових правовідносин, а саме -  їх владно- 
майновим характером.

Крім того, відповідальність за порушення податкового зако
нодавства є комплексною, оскільки підставою такої відповідаль
ності може виступити дія або бездіяльність, передбачена норма
ми податкового, адміністративного та кримінального права.

Поряд із загальними ознаками юридичної відповідальності 
податкова відповідальність характеризується специфічними 
рисами:
• підставою податкової відповідальності є вчинення діянь, що 

містять усі ознаки складу податкового правопорушення;
• настання відповідальності врегульовано нормами податко

вого права;
• відповідальність полягає у застосуванні до правопорушни

ка податкових санкцій фінансового характеру (штрафів);
• законодавство передбачає особливий порядок притягнення 

до відповідальності.
Законодавче визначення поняття податкового правопорушен

ня відсутнє. В юридичній літературі податкове правопорушен
ня визначається як протиправне (передбачене податковим за
конодавством), винне діяння (дія чи бездіяльність) особи, 
пов’язана з невиконанням або неналежним виконанням подат
кового обов’язку, за яке передбачена юридична відповідальність.

Податкове правопорушення є підставою для притягнення 
(залежно від ступеня суспільної небезпеки) до адміністративної 
або кримінальної відповідальності.

Стаття 212 Кримінального кодексу передбачає кримінальну 
відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, збо
рів, інших обов’язкових платежів, вчинене службовою особою

_______________________________________________ Фінансове право України
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підприємства, установи, незалежно від форми власності, або 
особою, що займається підприємницькою діяльністю без ство
рення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка 
зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактич
ного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фон
дів коштів у значних розмірах.

Розв’яжіть ситуацію
Військова частина здійснює відкачку води зі свердловини 

та є постачальником її для задоволення господарсько- 
побутових та комунально-побутових потреб населення навко
лишніх міст, а також для обслуговування військової техніки.

Які загальнодержавні збори повинна сплачувати військо
ва частина?

dir Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення податку, назвіть його ознаки та функ

ції.
2. Які спільні та відмінні риси податку збору та мита?
3. Хто є платниками податків та зборів?
4. Дайте визначення об’єкта оподаткування.
5. Які види юридичної відповідальності за порушення по

даткового законодавства вам відомі?

§ 14. Законодавство про банки 
та банківську діяльність

1. Банки і банківська система України
—  Норма закону

■

Банківське право -  це сукупність правових норм, 
що регулюють правовідносини між суб'єктами банків
ської діяльності, організацію та діяльність банків та 
інших фінансово-кредитних установ, порядок здійснен
ня банківських операцій та надання банківських по
слуг.

Основне призначення банківського права -  регулювати, за
безпечувати і прогнозувати інтереси банків та їх клієнтів, за
безпечувати функціонування фінансової системи держави.

Банки -  це основні фінансово-юридичні установи, що здій
снюють такі функції, як:

• кредитування суб’єктів господарської діяльності та гро
мади;
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• касове та розрахункове обслуговування юридичних і фі
зичних осіб;

• випуск чеків, акцій, облігацій та інших платіжних до
кументів;

• виконання валютних та інших банківських операцій.
Діяльність банків в Україні регулюється ст. 99, 100 Кон

ституції України та законами України «Про національний 
банк України» та «Про банки і банківську діяльність».

Банки є юридичними особами, економічно самостійними та 
незалежними від органів державної влади. Вони залучають, 
і нагромаджують вільні грошові кошти підприємств, органі
зацій, населення, і перерозподіляють їх, надаючи своїм клієн
там кредити.

Буква закону -  Закон України про банківську діяль
ність

Ст. 4. Банківська система України 
Банківська система України складається з Націо

нального банку України та інших банків, а також фі
лій іноземних банків, що створені і діють на території 
України відповідно до положень цього Закону.

Банки в Україні можуть функціонувати як універ
сальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки 
можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, 
розрахунковими (кліринговими).

2. Національний банк України
Центральне місце в банківській системі України посідає 

Національний банк України.
Керівні органи Національного банку України: Рада Націо

нального банку; Правління Національного банку.
Голова Національного банку призначається на посаду і 

звільняється з посади Верховною Радою за поданням Прези
дента України.

Національний банк України є єдиним емісійним центром, 
відповідальним за проведення єдиної державної політики в 
галузі грошового обліку, кредиту, змінення грошової одиниці.

Основні функції Національного банку України:
• формує державну скарбницю країни та організовує її ді

яльність;
• координує діяльність банківської системи України;
• здійснює випуск грошей в обіг, а також випуск націо

нальних грошових знаків;
• визначає курс грошової одиниці відносно валют інших 

країн;
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' • проводить єдину державну політику щодо грошового обі
гу, зміцнення грошової одиниці;

• організовує міжбанківські розрахунки;
• репрезентує інтереси України у відносинах з банками 

інших країн.

3. Порядок створення банків в Україні 
та їх державна реєстрація

Банки є юридичними особами. Вони створюються у формі 
акціонерного товариства, товариства з обмеженою відпові
дальністю або кооперативного банку. Учасниками банку мо
жуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерези
денти, а також Кабінет Міністрів чи уповноважені ним орга
ни. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в 
яких банк має істотну участь, об’єднання громадян, благо
дійні та релігійні організації.

Умови та порядок створення, державної реєстрації, ліцен
зування діяльності й організації банків, вимоги до статуту 
формування статутного й інших фондів і здійснення функцій 
банків встановлюється Законом України «Про банки та бан
ківську діяльність».

Для державної реєстрації уповноважені засновниками бан
ку особи подають Національному банку необхідні документи: 
заяву, установчий договір, статут, рішення про створення 
банку, бізнес-план, інформацію про фінансовий стан учасни
ків, відомості про професійну придатність та ділову репута
цію голови та членів правління та головного бухгалтера 
тощо.

Національний банк може відмовити в державній реєстрації 
банку в разі порушення вимог законодавства.

Банк має право здійснювати банківську діяльність лише 
після отримання банківської ліцензії (від лат. licentia -  свобо
да, право). Без її отримання не дозволяється здійснювати ді
яльність із залучення вкладів та інших коштів, що підляга
ють поверненню, і надання кредитів, також вести рахунки..

Банківська діяльність -  це сукупність відносин, 
що передбачають і визначають: фінансово-економічну 
спроможність і потенціал держави; підприємницьку 
діяльність банків; владно-організаційну діяльність Н а 
ціонального банку.

4. Банківські операції та угоди
Норма закону
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Однією з найважливіших послуг банків є надання фінан-
< оиих послуг, які здійснюються шляхом проведення банків
ських операцій.

Банківські операції -  один з видів фінансових послуг, що 
полягає у систематичному здійсненні операцій з приводу за
лучення, розміщення фінансових актів, об’єктом яких мо
жуть виступати гроші, цінні папери, дорогоцінні метали та 
каміння тощо.

Види банківських операцій

f Z
Пасивні

►Залучення і розмі
щення вкладів і депо
зитів

► Отримання кредитів 
н інших банках

- Емісія цінних паперів

...;........ * ........;г ч
—  Активні

^•Кредитні
^Інвестиційні
«►Операції із цінними 

паперами

і— 3 — і—  Комісійні

^•Операції, що здій
снюються банком 
за дорученням своїх 
клієнтів

5. Заходи впливу, що застосовуються до банків 
у разі порушення ними законодавства. 

Ліквідація банку
Якщо банки чи інші особи, учасники банківських право- 

иідносин, допускають порушення законодавства, які загрожу
ють інтересам вкладників чи кредитів, Національний банк 
має право застосовувати відповідні заходи впливу:

• письмове застереження щодо припинення порушення та 
вжиття необхідних заходів для виправлення ситуації;

• скликання загальних зборів учасників, спостережної 
ради банку (правління банку) для прийняття програми 
фінансового оздоровлення банку або плану реорганізації 
банку;

• укладення письмової угоди з банком, за якою останній 
зобов’язується вжити заходів для усунення порушень;

• видавати розпорядження щодо: зупинення виплати диві
дендів чи розподілу капіталу;

• встановлення для банку підвищення економічних норма
тивів;

• підвищення резервів на покриття можливих збитків за 
кредитами та іншими активами;

• обмеження чи припинення здійснення окремих видів 
операцій з високим рівнем ризику;

• заборона надавати банкові кредити тощо.
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Штрафи на керівників, службових осіб банків, фізичних 
осіб накладаються в порядку, передбаченому Кодексом Украї
ни про адміністративні правопорушення.

Банк може бути ліквідований: з ініціативи власників бан
ку; з ініціативи Національного банку України (у тому числі 
за заявою кредиторів).

Розв’яжіть ситуацію
Між ЗАТ «Комплекс» і комерційним банком «Інвест» була 

укладена угода, умови якої встановлювали розмір відсотків, 
які виплачувалися банку за користування кредитом. Незва
жаючи на те, що можливість односторонньої зміни умов в 
договорі не передбачалася, банк самостійно збільшив відсот
ки і списав з рахунку ЗАТ «Комплекс» плату за кредит у підви
щеному розмірі. ЗАТ «Комплекс» не погодився із цими діями 
банку і звернувся зі скаргою в Національний банк України.

Чи правомірні дії банку «Інвест»? Що порадите правлін
ню ЗАТ «Комплекс»?

Запитання для самоперевірки
1. У  чому полягає основне призначення банківського права?
2. Який порядок створення банків в Україні?
3. Які функції виконує Національний банк України?
4. Схарактеризуйте види банківських операцій.
5. Які заходи впливу застосовуються до банків у разі по

рушення ними законодавства?
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Завдання для узагальнення за темою
І. Виконайте тестові завдання
1. Джерелами бюджетних ресурсів виступають:

A. Бюджетний кодекс України.
Б. Платежі господарських організацій та податки з фі

зичних та юридичних осіб.
B. Закони України, що врегульовують бюджетні відно

сини.
Г. Постанови бюджетного комітету Верховної Ради України. 
Ґ. Усе перелічене у п. А , В.

2 . Який з наведених актів видає місцева державна адміністра
ція?
A. Указ.
Б. Наказ.
B. Постанова.
Г. Розпорядження.
Ґ. Рішення.

3 . До форм адміністративного переконання НЕ належать:
A. Надання премії.
Б. Роз’яснення рішень державних органів.
B. Проведення семінарів.
Г. Обмін досвідом практичної діяльності.
Ґ. Проведення інструктажів.

4. Який з наведених заходів НЕ є адміністративним?
A. Попередження.
Б. Адміністративне затримання.
B. Адміністративний арешт.
Г. Перевірка документів.
Ґ. Позбавлення спеціального звання, рангу, чину.

5 . Які види податків і зборів встановлено законодавством  
України?
A. Загальнодержавні та регіональні.
Б. Місцеві та обов’язкові.
B. Загальнодержавні та місцеві.
Г. Регіональні, державні та муніципальні.
Ґ. Міжнародні та державні.
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ґ  : І'  6 . Особа, про яку є дані, що їй відомі обставини, що підлягають 
встановленню, поданій справі -  це ...
A. Потерпілий.
Б. Свідок.
B. Експерт.
Г. Понятий.
Ґ. Адвокат.

7. Яке з перелічених стягнень не належить до адміністратив
них?
A. Штраф.
Б. Громадські роботи.
B. Взяття на поруки.
Г. Попередження.
Ґ. Оплатне вилучення.

8. Назвіть види банків на території України.
A. Універсальні, спеціалізовані (ощадні, інвестиційні, 

іпотечні, розрахункові).
Б. Комерційні, універсальні, національні.
B. Спеціалізовані, клірингові, національні, ощадні.
Г. Національні, кооперативні, комерційні.
Ґ. Міжнародні, національні, ощадні, універсальні.

9 . Юридичним фактом в сфері фінансових правовідносин, що 
кваліфікується як вчинок є:
A. Ухилення від сплати податків.
Б. Ненадання податкової декларації.
B. Надання податкової декларації.
Г. Отримання спадщини.
Ґ. Припис податкового органу.

10. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 
звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 
ніж:
A. 10 днів.
Б. 15 днів.
B. 1 міояць.
Г. 45 днів.
Ґ. 2 місяці.

11. Установіть відповідність між видами бюджетних коштів та 
поняттями.
1. Бюджетні кошти, надані бюджету другого рівня бю

джетної системи України або юридичній особі на без
оплатній та безповоротній основі на здійснення пев
них цільових витрат.
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2. Бюджетні кошти, надані бюджету другого рівня бю
джетної системи України на безоплатній та безпово
ротній основі.

3. Бюджетні кошти, передбачені бюджетним розписом 
одержувачу чи розпоряднику бюджетних коштів.

4. Бюджетні кошти, надані бюджету другого рівня бюд
жетної системи України, фізичній чи юридичній 
особі на умовах пайового фінансування цільових ви
трат.
A. Дотації.
Б. Трансферти.
B. Субвенції.
Г. Субсидії.
Ґ. Бюджетні асигнування.

12. Розташуйте в логічній послідовності стадії адміністративно- 
процесуальної діяльності.
A. Стадія оскарження або опротестування.
Б. Стадія аналізу ситуації.
B. Стадія виконання прийнятого рішення.
Г. Стадія прийняття рішення по справі.

II. Порівняйте поняття
A. Податок -  збір -  мито.
Б. Адміністративне провадження в адміністративному 

порядку -  адміністративне провадження в судовому 
порядку.

B. Оплатне вилучення -  конфіскація.
Г. Адміністративне затримання -  адміністративний 

арешт.

III. Виправте помилки, допущені учнем у самостійній роботі з 
фінансового та адміністративного права
A. Адміністративне стягнення може бути накладене не 

пізніше як через 3 місяці з дня вчинення правопору
шення.

Б. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушен
ня, підлягає відповідальності на підставі вчинення 
діяння.

B. Адміністративне затримання -  це примусове, довго
тривале обмеження свободи дій і пересування особи, 
яка вчинила адміністративне правопорушення.

Г. Державна служба -  це професійна діяльність осіб, 
які обіймають посади в державних органах та їх апа
раті для практичного виконання завдань і принципів 
держави.
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Ґ. Законодавчий процес -  це регламентована нормами 
права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, 
затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем 
за їх виконанням, розглядом планів про виконання бю
джетів, що становлять законодавчу систему України. 

Д. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в 
письмовій формі декларації, вимоги та твердження.

Е. Податкове право -  це сукупність правових норм, які 
регулюють відносини в галузі фінансової діяльності. 

Є. Заходи адміністративного припинення -  це міри 
впливу на суб’єктів фінансових правовідносин щодо 
припинення фінансових правопорушень, щодо право
порушень, що готуються, попередження злочинних 
наслідків діянь, забезпечення можливостей притяг
нення певних осіб до юридичної відповідальності за 
скоєння правопорушення.

Ж. Посадові особи -  це керівники й заступники керів
ників громадських організацій та їхнього апарату.

3. Адміністративними судами в Україні є: місцеві адмі
ністративні суди, апеляційні адміністративні суди, 
Вищий адміністративний суд.

IV. Розв’яжіть ситуації

А. Проаналізуйте вказані ситуації

1. Водій автомобіля проїхав на червоне світло. Наведіть 
приклад, коли за наслідки вказаного правопорушен
ня водій буде нести відповідальність за нормами ад
міністративного права, а коли -  за нормами кримі
нального права.

• Укажіть відмінність у складі правопорушення, яка обу
мовила зміну характеру правопорушення.

• Хто і як буде визначати вид відповідальності в першому 
та другому випадках?

• Який вид відповідальності можливий у першому та дру
гому випадках?

2. У  місті сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) -  
зіткнулися автомобілі «Ланос» та «Славута». Кожен з 
учасників доводив, що він їхав на зелене світло світ
лофора, тоді як інший порушив правила дорожнього 
руху, намагаючись проїхати перехрестя на червоне 
світло світлофора.

• Сформулюйте проблему, яка призвела до виникнення 
правовідносин.

• Укажіть учасників даного правовідношення.
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• Як і за нормами якого кодексу буде вирішуватися проти
річчя між учасниками даного правопорушення?

• Яку відповідальність буде нести винний у ДТП?

3. 15-річний Василь перебував на стадіоні у стані силь
ного алкогольного сп’яніння.

• Чи вчинив Василь правопорушення?
• Нормами якої галузі права регулюється дане правовідно- 

шення?
• Чи підлягає Василь відповідальності? Якщо так, то в 

якому нормативно-правовому акті можна знайти санк
цію за здійснення цього правопорушення? Якщо ні, то 
хто буде притягнутий до відповідальності?

4. Начальник одного районних відділів внутрішніх 
справ відмовив у видачі дозволу на придбання і збе
рігання мисливської рушниці громадянину С. Гро
мадянин С. подав усі документи, необхідні для видачі 
дозволу на придбання і зберігання мисливської руш
ниці, забезпечив умови для її зберігання. Будь-які об
ставини, що перешкоджають безпечному користуван
ню та поводженню зі зброєю, відсутні.

• Яка галузь права регулює вказану ситуацію?
• Чи правомірні дії начальника районного відділу вну

трішніх справ?
• Якщо дії начальника районного відділу внутрішніх 

справ неправомірні, у якому органі їх можна оскаржити?

5. Під час проведення рейдової перевірки продавець від
мовився впустити в приміщення кіоску перевіряючих 
посадових осіб податкової інспекції, які мали всі не
обхідні документи, що підтверджували законність пе
ревірки.

• Чи є в діях продавця склад адміністративного правопо
рушення? Якщо є, то якого?

• Визначіть суб’єкт відповідальності.

Б. Наведіть правові приклади
Наведіть приклади адміністративних та фінансових 
правовідносин.

• Які ознаки цих видів правовідносин покладено в основу 
наведених прикладів?

• Які існують юридичні способи розв’язання протиріч, 
вказаних у даних правовідношеннях?

______________________________________________ Фінансове право України
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Тема З

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 15. Загальна характеристика 
кримінального права України

1. Поняття кримінального права
В «Юридичному словнику» вказано, що термін «кримі

нальний» походить від латинського criminalis, від crimen 
(crimins) і перекладається як віднесений до злочину, злочин. 
Звідси і назва однієї з галузей української системи права -  
кримінальне право.

Норма закону
Кримінальне право -  це система (сукупність) юри

дичних норм, прийнятих Верховною Радою України, у 
яких визначається, які суспільно небезпечні діяння є 
злочинами і які покарання мають застосовуватися до 
осіб, що їх вчинили.

Для допитливих (з історії поняття)
Вперше про кримінальне право згадується у творах рим

ських юристів, а викладати кримінальне право почали в Італії 
у Болонському університеті наприкінці XII ст. Початок україн
ського кримінального права пов’язаний з виникненням дав
ньоруської держави. На території України першими правови
ми актами були договори з Візантією київських князів Олега 
(911) та Ігоря (944), у яких можна знайти окремі норми кримі
нального права. Але найбільше значення серед правових 
пам’яток тієї доби має «Руська правда». У Запорозькій Січі 
своїх кримінальних законів не було. Покарання призначалися 
на підставі звичаєвого права.



Кримінальне право України

Як галузі публічного права йому притаманні загально-
..... . нормативність, формальна визначеність норм, їх
державна забезпеченість, а також властиві лише криміналь
ному праву предмет і метод правового регулювання. Суб’єкти
• і'пмінальних правовідносин -  це особи, які вчинили злочин, 
і н ржава в особі правоохоронних органів.

Ііродмет правового регулю- 
•иіння у кримінальному праві

Метод правового регулюван
ня відносин, що виникають 
у зв'язку з вчиненням злочину

..... .................. ! ............'
• ілновлять кримінально-правові 
иідпосини, що виникають у зв’яз- 
і« у з вчиненням злочину і застосу- 
м.шиям за це певних покарань

це метод правової охорони сус
пільних цінностей і відносин у 
вигляді застосування покарання

Кримінальне право виконує функції:
• охоронну, вона вважається головною, тому що основним 

завданням даної галузі права є захист (тобто охорона) 
суспільства від найбільш небезпечних правопорушень 
(злочинів);

• попереджувальну (превентивну), яка передбачає попере
дження здійснення особою, яка вчинила злочин, нових, 
а також застереження від скоєння протиправних дій ін
шими особами;

• виховну, яка з допомогою правових норм інформує людей 
про неприпустимі для суспільства діяння і прищеплює 
їм важливість дотримання певних правил соціальної по
ведінки;

• регулятивну, яка допомагає регулювати поведінку люди
ни в ризикованих ситуаціях.

2. Загальна характеристика 
Кримінального кодексу України

Кримінальний закон -  це основне джерело кримінального 
права. Тільки кримінальні закони визнають злочинність ді
яння і караність. Кримінальний закон має охоронне, регуля
тивне, інформаційне і запобіжне значення. Сам факт його 
існування попереджує вчинення нових злочинів.

Якщо закони природи об’єктивні й не залежать від волі, 
свідомості людей, то юридичні закони, і зокрема кримінальні 
закони, є результатом діяльності людського розуму, відбиттям 
потреб суспільної практики. У  них знаходять відображення 
загальнолюдські цінності.
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І  Для допитливих (з історії поняття)
У таких священних книгах, як Біблія, Коран, Талмуд, мі 

титься чимало заповідей, у яких злочин вважається найтя 
чим гріхом. У Давній Греції законослухняність формувалась з, 
допомогою традицій та виховання. Сократ стверджував, щ 
коли людина живе в державі, то повинна виконувати всі дер 
жавні закони незалежно від того, якісні вони чи ні, тому що п 
цьому зосереджена справедливість, а справедливе -  це то 
що вимагають закони. Основу законодавства України про кри 
мінальну відповідальність становить Кримінальний кодек 
України, прийнятий 5 квітня 2001 p., який набув чинності 1 ве 
ресня 2001 р. і ґрунтується на Конституції України та загально 
визнаних принципах і нормах міжнародного права.

Норма закону
Кримінальний закон -  це акт Верховної Ради Укра 

їни, який встановлює підстави кримінальної відпові
дальності, визначає, які суспільно небезпечні діяння 
визначаються злочином і які покарання можуть за
стосовуватись до осіб, винних у їх вчиненні.

Кримінальний закон характеризується рядом властивих 
йому рис:
• призначений для забезпечення охорони прав і свобод люди

ни і громадянина, власності, громадського порядку та гро
мадської безпеки, довкілля, конституційного ладу України 
від злочинного посягання для підтримки миру та безпеки 
людства, а також попередження злочинів;

• є єдиним джерелом кримінального права;
• закріплює підстави і принципи кримінальної відповідаль

ності;
• визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і 

встановлює покарання, які можуть бути застосовані до 
осіб, які здійснили злочини, або в певних випадках перед
бачає умови звільнення від кримінальної відповідальності 
і покарання;

• сприяє попередженню злочинності, вихованню громадян в 
дусі поваги до Конституції України та інших законів. 
Кримінальний кодекс України складається з двох частин -

Загальної і Особливої.
Загальна частина (15 розділів) складається з норм, що 

встановлюють загальні положення кримінального права, ви
значають дію кримінального закону в часі, просторі, щодо 
певного кола осіб, формулюють поняття злочину, його видів, 
стадій, суб’єкта злочину, вини та її форм, містять перелік ви
падків звільнення від кримінальної відповідальності та по
карання.
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( >соблива частина (20 розділів) включає системний перелік 
норм, у яких подаються конкретні злочини. У  нормах опису-
о.і і,ся ознаки складів злочинів і передбачаються санкції за їх 
пчшіення.

3. Дія Кримінального кодексу України відносно 
осіб, у просторових та часових межах

Для дотримання та застосування кримінального закону 
иижливо знати принципи його дії відносно кола осіб, у про-
• торових та часових межах. Суть принципу дії Кримінального 
кодексу відносно кола осіб знаходить свій вираз у тому, що всі 
особи (громадяни України, особи без громадянства, іноземні 
громадяни), які вчинили злочини на території України, під
лягають відповідальності за кримінальним законом України.

Громадяни України та особи без громадянства, які вчини- 
мп злочини за межами України, підлягають кримінальній 
під нові дальності за цим кодексом, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 
яісих надана Верховною Радою України.

Іноземці або особи без громадянства, які вчинили злочин 
поза межами України, підлягають відповідальності за Кримі
нальним кодексом України у випадках, передбачених міжна
родними договорами, або якщо вони вчинили передбачені цим 
Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод грома
дян України або проти інтересів України. Якщо ці особи за 
ячинені злочини зазнали покарання за кордоном, вони не змо
жуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідаль
ності за ці злочини.

Злочинність та покарання діянь у таких випадках визна
чаються згідно з українським законом, незалежно від того, чи 
визначаються ці діяння злочинами в тій державі, де вони 
були вчинені.

Сутність територіального принципу полягає в тому, що осо
би, які вчинили злочини на території України, підлягають 
кримінальній відповідальності за цим кодексом. Злочин 
визнається вчиненим на території України, якщо його було 
почато, продовжено, закінчено або припинено на території 
України. Співучасники злочину -  організатори, підбурювачі, 
пособники несуть відповідальність за законами України тоді, 
коли вони діють на території України, а виконавець -  за кор
доном, а також тоді, коли вони діють за кордоном, а викона
вець -  на території України.

Окремо вирішується питання про кримінальну відпові
дальність дипломатичних представників іноземних держав та 
інших громадян, які мають право імунітету (екстериторіаль
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ності). У  випадках вчинення цими особами злочину на тери
торії України питання про їх відповідальність вирішується 
дипломатичним шляхом відповідно до норм міжнародного 
права.

За принципом дії кримінального закону в часі питання про 
злочинність і караність діяння повинно вирішуватися відпо
відно до закону, який діяв на час здійснення злочинного ді
яння. Часом здійснення злочину визначається час здійснення 
суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності) незалеж
но від наслідків.

Розв’яжіть ситуацію
Громадянин України Бездумний, який ніде не працював, 

«заробляв» гроші шляхом пограбувань продовольчих магази
нів у різних містах України. Останнє пограбування він вчинив у 
Ростові (Російська Федерація), де і був затриманий.

Як має вирішуватись питання про кримінальну відпові
дальність Бездумного?

4 *9 Запитання для самоперевірки
1. Що таке кримінальне право?
2. Які особливості предмета та методу правового регулю

вання кримінального права?
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3. Які особливості методу правового регулювання відносин, 
що виникають у зв’язку з вчиненням злочину?

4. Схарактеризуйте дію Кримінального кодексу України за 
колом осіб, у часі та в просторі.

§ 16—17. Злочин
1. Поняття та ознаки злочину

Злочином є дії, які порушують закон і які підлягають кри
мінальному покаранню.

Для допитливих (з історії поняття)
Поняття злочину має давню історію, і ставлення суспіль

ства до нього було різним. У Давньому Єгипті та Греції злочи
ном вважалося залишення батьків без поховання. У багатьох 
країнах Європи в період Середньовіччя злочином оголошува
лася єресь. Кровна помста розглядалась в одних країнах як 
обов’язок, а в інших -  як злочин. У роки царювання Олексія 
Михайловича злочином вважали такі дії, як «порушення 
обов’язку ходити до церкви», «недотримання посту». Вперше 
спробу визначити поняття злочину зробили римські юристи. 
Злочином вони вважали дії, які характеризуються насиль
ством або обманом.

Проте для юридичної науки є важливим більш точне визна
чення. І його дає стаття 11 Кримінального кодексу України.

Норма закону
Злочином визначається передбачене Кримінальним 

кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене фізичною осудною особою, яка 
досягла віку, з якого настає кримінальна відповідаль
ність.

З вказаного визначення чітко виділяються чотири основні 
ознаки, які достатньо повно характеризують злочин.

Основною ознакою злочину є його суспільна небезпечність. 
Вона виявляється в спричиненні або створенні загрози запо
діяння шкоди суспільним відносинам, які охороняються кри
мінальним законом. Характер і ступінь суспільної небезпеки
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визначаються всією сукупністю об’єктивних і суб’єктивних 
ознак злочину:

• цінністю блага (тобто об’єкта), на яке посягає злочин;
• характером діяння, місцем, способом, часом, обстанов

кою вчинення злочину;
• тяжкістю наслідків;
• формою вини (умисел або необережність);
• мотивом і метою тощо.
Кримінальне законодавство встановлює, що дія (бездіяль

ність), яка навіть і формально підпадає під ознаки будь-якого 
діяння, передбаченого законом, але через малозначність не 
становить суспільної небезпеки, тобто не спричинила і не мо
гла спричинити істотної шкоди чи то фізичній, чи то юридич
ній особі, суспільству або державі (наприклад, крадіжка ма
лоцінного майна -  пиріжка, гумки, олівця тощо), не може 
бути визнана злочином.

Протиправність означає, що здійснення даного діяння за
боронено кримінальним законом. Дія або бездіяльність, що не 
передбачена кримінальним законодавством, тобто вона не за
значена в певній статті Особливої частини Кримінального ко
дексу, ні за яких обставин не може вважатися злочином і, як 
наслідок, не тягне за собою кримінальної відповідальності.

Наступна ознака злочину -  вина -  пов’язана з наявністю в 
діях особи умислу або необережності. Невинне заподіяння 
шкоди (казус) виключає можливість визнання такого діяння 
злочином.

Ще однією ознакою злочину є караність, яка означає, що за 
будь-який злочин відповідною нормою Кримінального кодексу 
передбачено конкретні вид і міра покарання.

Наявність усіх зазначених ознак дає змогу в кожному кон
кретному випадку відносити те чи інше діяння до числа зло
чинів, за які настає відповідальність. Відсутність хоча б од
нієї із цих ознак виключає можливість розглядати той чи ін
ший вчинок як злочин.

2. Склад злочину
У кримінальному праві України підставою кримінальної 

відповідальності визначається вчинення особою суспільно не
безпечного діяння, яке містить склад злочину.

Норма закону
Склад злочину -  це сукупність встановлених кри

мінальним законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, 
які характеризують суспільно небезпечне діяння.

У складі злочину прийнято виділяти його елементи.
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Об’єкт злочину -  суспільні відносини, яким злочин при
чиняє або може причинити суттєву шкоду і які охороняються 
кримінальним законом від злочинних посягань. При цьому 
об’єкт злочину необхідно відрізняти від предмета злочину. 
Предмет злочину -  це матеріальна річ, з приводу якої або 
шляхом дії (впливу) на яку вчиняється злочин. Наприклад, 
при крадіжці мобільного телефона об’єктом злочину є відно
сини власності, а предметом злочину -  мобільний телефон.

До об’єктивної сторони злочину належать основні ознаки 
злочину:
• Діяння -  конкретний, усвідомлений і вольовий акт пове

дінки людини, який є суспільно небезпечним і протиправ
ним. Діяння завжди виступає у двох формах -  дії чи без
діяльності. Дія -  це активна, свідома, суспільно небезпеч
на, протиправна поведінка суб’єкта. Більше двох третин 
усіх злочинів можуть бути вчинені тільки шляхом дії. 
Прикладом здійснення злочину шляхом дії є знищення або 
пошкодження чужого майна, тому що пасивна поведінка 
не може викликати за собою такі наслідки. Бездіяльність -  
це пасивна форма поведінки особи, невчинення нею кон
кретних дій, які вона повинна і могла вчинити за цих умов. 
Обов’язок вчинити певні дії може випливати з різних 
підстав: із закону, з професійних або службових функцій 
(ненадання допомоги хворому медичним працівником), 
з договору (порушення обов’язків щодо охорони майна),
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' з родинних відносин (ухилення від сплати аліментів ні 

утримання дітей), з інших підстав;
• Суспільно небезпечні наслідки цього діяння;
• Причинний зв’язок між діянням і його наслідками.

Для характеристики об’єктивної сторони злочину важлив< 
значення мають такі факультативні ознаки, як час, місце, об 
становка, спосіб, засоби, знаряддя та інші обставини вчинен 
ня злочину.

Суб’єктом злочину може бути лише фізична особа, яка 
здійснила суспільно небезпечне діяння і здатна нести кримі
нальну відповідальність. Для того щоб людина була здатна 
відповідати за свої вчинки, вона повинна бути осудною і до
сягти віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.
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Осудність -  це здатність особи усвідомлювати свої дії (безді
яльність) і керувати ними. Неосудність -  це психічний стан 
людини, за якого вона під час вчинення суспільно небезпеч
ного діяння не могла усвідомлювати своїх дій або керувати 
иими внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового роз
ладу душевної діяльності, недоумства чи іншого хворобливого 
стану. Неосудна особа не може підлягати кримінальному по
каранню, оскільки вона не здатна зрозуміти суть покарання. 
До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані при
мусові заходи медичного характеру.

Вік особи, з якого встановлюється кримінальна відпові
дальність, визначається Кримінальним кодексом і настає піс
ля досягнення особою, яка вчинила злочин, 16 років. Водно
час, коли йдеться про злочини, суспільна небезпека і суть 
яких доступна для розуміння неповнолітніх і в більш ранньо
му віці, кримінальна відповідальність настає з 14-річного 
піку. До таких злочинів згідно з частиною 2 статті 22 Кримі
нального Кодексу України належать: умисне вбивство, умисне 
тяжке тілесне ушкодження, диверсія, бандитизм, вимагання, 
умисне знищення чи пошкодження майна, хуліганство, кра
діжка, грабіж, розбій та інші. Разом з тим за скоєння деяких 
злочинів кримінальна відповідальність настає лише при до
сягненні особою 18 років (злочини у сфері службової діяль
ності).

Суб’єктивна сторона складу злочину являє собою вну
трішню сторону суспільно небезпечного діяння, тобто психіч
не ставлення особи до суспільно небезпечного діяння та його 
наслідків. До ознак суб’єктивної сторони складу злочину на
лежать: вина, мотив і мета злочину, певний емоційний стан 
особи в момент здійснення суспільно небезпечного діяння. 
Вина є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони, а мотив, 
мета і певний емоційний стан -  факультативними.

Вина -  це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи 
бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом України, 
та її наслідків. Вона може виражатися у формі умисла та 
необережності. Умисел поділяється на прямий та непрямий; 
необережність -  на злочинну самовпевненість і злочинну не
дбалість.

Злочин вважається вчиненим умисно, коли особа, яка його 
вчинила, усвідомлювала суспільну небезпеку своєї дії або без
діяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і 
бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. На
приклад, крадіжка, грабіж, вимагання, шахрайство, вбивство 
з метою заволодіння майном потерпілого тощо.

Непрямий умисел характеризується тим, що особа, яка 
здійснила злочин, усвідомлювала суспільну небезпеку своєї
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дії або бездіяльності, передбачала можливість настання цих 
наслідків, не бажала, але свідомо допускала такі наслідки або 
ставилася до них байдуже. Наприклад, п’яний чоловік почав 
стріляти з мисливської рушниці в багатолюдному місці, уна
слідок чого було вбито жінку.

Іншою формою вини є необережність. Злочин визнається 
здійсненим з самовпевненості, якщо особа передбачала мож
ливість настання суспільно небезпечних наслідків свого ді
яння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на 
їх відвернення. Наприклад, водій перевищив встановлену 
швидкість, легковажно розраховуючи, що зможе, завдяки 
своєму досвіду і вмінню, впоратися з керуванням автомобіля, 
здійснив наїзд на пішохода.

Злочин визнається здійсненим за недбалістю, якщо осо
ба не передбачала можливості настання суспільно небезпеч
них наслідків свого діяння (д ії або бездіяльності), хоча по
винна була і могла їх передбачити. Наприклад, медична 
сестра, роблячи ін ’єкцію, помилково ввела хворому замість 
приписаних ліків інші, що спричинило смерть пацієнта. 
У  цьому разі вона буде притягнена до кримінальної відпо
відальності, тому що повинна була передбачати наслідки 
своїх дій.

Злочинну недбалість необхідно відрізняти від випадку (ка
зусу). Казус -  це випадкова дія, яка (на відміну від умисної 
або за необережності) має зовнішні ознаки правопорушення, 
але позбавлена елементів вини, отже, і не тягне за собою юри
дичної відповідальності. Тобто особа не передбачала і не могла 
передбачити настання суспільно небезпечних наслідків своїх 
дій. Наприклад, водій втрачає свідомість під час керування 
автомобілем і в результаті відбувається наїзд на людину, яка 
отримала тяжке тілесне ушкодження.

Мотив злочину -  це внутрішні спонукання, якими керу
вався суб’єкт при вчиненні злочину. Існують різні мотиви зло
чину: мотиви політичного характеру; пов’язані з виконанням 
потерпілим службового чи громадського обов’язку; на ґрунті 
расової, національної або релігійної ворожнечі; низькі мотиви 
(користь, помста, кар’єризм, хуліганські спонукання тощо); 
мотиви, у яких відсутній низький характер (збіг тяжких осо
бистих або сімейних обставин, особиста неприязнь).

Мет а злочину -  це бажаний результат, якого має досягти 
особа при вчиненні злочину; уявлення особи про зміни в 
суспільстві, у матеріальному світі, про характер і ступінь 
власних неправомірних дій. Мета, як і мотив, може бути 
різною: незаконного збагачення; прикриття незаконної ді
яльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є забо
рона; усунення конкуренції між суб’єктами підприємницької
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діяльності всупереч вимогам антимонопольного законодав- 
і гни та інші.

3. Стадії скоєння злочину
В одних випадках особі вдається довести злочин до за- 

мі'іяиення, а В ІНШ ИХ -  в и н н ій  особі з різних причин, що не 
яілежать від її волі, не вдається довести задумане до кінця, 
І я здійсненому нею діянні або відсутній ЗЛОЧИННИЙ підсу
мок, який передбачений кримінальним законодавством, або 
ииісонані не всі дії, що становили б об’єктивну сторону зло
чину. В зв’язку із цим для вирішення питання про кримі- 
і шльну відповідальність за конкретне злочинне діяння ви
никає необхідність виділення окремих його етапів (стадій) 
ячинення.

Норма закону
Стадії вчинення злочину -  це передбачені кримі

нальним законом суспільно небезпечні етапи його здій
снення, які істотно різняться між собою ступенем ре
алізації злочинного наміру.

Кримінальний кодекс України 
визнає злочинними та караними 
три стадії вчинення злочину:

1) Готування до злочину

2) Замах на злочин

3) Закінчений злочин

Перед готуванням до злочину чи замахом може відбувати
ся виявлення наміру на здійснення злочину, але це не є ста
дією вчинення злочину, тому що це ще не є дія, а намір, 
безпосередньо не спрямований на заподіяння шкоди. Вияв
лення наміру не містить у собі суспільної небезпеки. Проте 
слід відрізняти намір від таких злочинів, як погроза вбив
ством, погроза знищення майна, погроза вчинити викрадення 
тощо. У  цих випадках карається сама погроза як суспільно 
небезпечне діяння.

Готування до злочину є першою стадією вчинення злочину. 
При готуванні особа ще не виконує злочинне діяння, котре є 
необхідною ознакою об’єктивної сторони складу злочину. Кри
мінальне законодавство закріплює вичерпний перелік діянь, 
які є готуванням до злочину.
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Готування до злочину

Діяння Приклади

..........................і .......................... ........................ . ”' Г ................ ..............
Підшукування засобів чи 
знарядь для вчинення
злочину ̂ .... . ... _ --

•  Придбання яду з метою вбивства
• Крадіжка автомобіля з метою 

перевезення вкраденого майна
1 |

Пристосування засобів чи 
знарядь для вчинення 
злочину

Переобладнання мисливської рушни
ці в обріз з метою вбивства

___  .1_____ __ _____ ........... ... ...............  i " J" ................... .
Підшукування
співучасників

Шляхом пропозиції, підкупу, погроз, 
шантажу тощо втягнення інших осіб 
у злочинну діяльність

» І

Змова на вчинення 
злочину

Організація групи, у якій беруть 
участь не менше 2-х осіб, для 
вчинення злочину

І 1г

Усунення перешкод
Пошкодження замка на службовому 
вході в магазин перед пограбуван
ням

і ...........................  Г

Інше умисне створення 
умов для вчинення злочину

•  Попереднє створення умов для 
вчинення злочину

• Виведення з ладу засобів зв’язку

Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом 
діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на 
вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особ
ливої частини Кримінального кодексу України, якщо при 
цьому його не було доведено до кінця у результаті обставин, 
що не залежали від волі особи. Під такими причинами слід 
розуміти різні обставини, що перешкодили доведенню злочи
ну до кінця всупереч зусиллям винного. Наприклад, спрацю
вала охоронна сигналізація, сторонні люди перешкодили 
здійсненню розбою тощо.

Вирізняють два види замаху: закінчений і незакінчений. 
Замах на злочин є закінченим, якщо особа виконала всі дії, 
які, на її думку, були необхідними для успішного завершення 
злочинного діяння, але злочин не було закінчено з причин, 
які не залежали від її волі. Так, наприклад, злодій проник на 
склад, але в складському приміщенні було пусто. Замах на 
вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що



по залежали від її волі, не вчинила всіх дій, які, на її думку, 
ііули необхідними для доведення злочину до кінця. Так, на
приклад, злодій проник у крамницю, але не встиг нічого 
шсрасти, бо був затриманий охороною.

Закінчений злочин -  це діяння, яке містить усі ознаки скла
ду злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої части
ни Кримінального кодексу України (вбивство, грабіж, розбій).

У  кримінальному праві є інститут добровільної відмови 
під доведення злочину до кінця. Добровільною відмовою при 
п»закінченому злочині є остаточне припинення особою за 
своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, 
якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення 
злочину до кінця.

_________________________________________________ Кримінальне право України

Але для добровільної відмови необхідно, щоб особа усві
домлювала наявність реальної можливості доведення злочину 
до кінця в конкретній ситуації. Якщо ж вона відмовляється 
під доведення злочину до кінця через об’єктивну неможли- 
иість його вчинення за конкретних обставин (наявність непе
реборних перешкод і т. п.), то добровільної відмови немає. 
Наприклад, злодій проник у квартиру, де за перевіреними 
джерелами знаходився сейф з великою сумою грошей, і з до
помогою ножа намагався зламати замок, проте зміг лише ві
дігнути лівий кут верхньої частини дверей. Зрозумівши, що 
відкрити сейф не вдається, злодій залишив квартиру не по
грабованою.

Добровільна відмова має місце лише в тому випадку, коли 
мають місце всі вказані ознаки. Вона може здійснюватися на 
стадіях готування до злочину і замаху на злочин, а на стадії 
закінченого злочину добровільна відмова неможлива.

Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину 
до кінця, не несе кримінальної відповідальності. Якщо ж 
фактично вчинене нею діяння (дія або бездіяльність) містить 
склад іншого самостійного злочину, то винний у такому ді
янні підлягає кримінальній відповідальності за даний зло
чин. Наприклад, злодії проникли в магазин з метою крадіж
ки, але, перебуваючи в магазині, передумали вчиняти зло
чинне діяння і залишили магазин, нічого не взявши. У  дано
му випадку вони відповідатимуть лише за проникнення в
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приміщення магазину, а за крадіжку, від якої відмовилися, 
кримінальної відповідальності не буде.

4. Види злочинів
Відповідно до того чи іншого критерію визначають різні 

види злочинів. Так, залежно від форми вини злочини можна 
поділити на умисні та необережні; залежно від ступеня за
вершеності злочинної діяльності -  закінчені та незакінчені; за 
родовим об’єктом (сферами суспільних відносин) -  проти осо
би, у сфері економіки, основ національної безпеки, здоров’я осо
би, військової служби, суспільної безпеки та громадського по
рядку тощо; за мотивами здійснення -  корисні, вчинені з мо
тивів помсти, вчинені з хуліганських мотивів та ін. Най
більш поширеною є класифікація злочинів за ступенем їх 
тяжкості.



5. Співучасть у злочині

____________________________ Кримінальне право України

Вчинення злочину однією особою (суб’єктом злочину) є ти- 
иовою ситуацією. Однак у практиці застосування криміналь
ного закону досить часто трапляються випадки, коли у вчи
ненні злочину беруть участь дві або більше особи, які діють 
сумісно (узгоджено) і спрямовують свої зусилля для досягнен
ня єдиного злочинного результату. У  таких випадках йдеться 
про співучасть у злочині.

fcr-s*. Норма закону
Відповідно до закону співучастю у злочині визна

ється умисна спільна участь кількох суб’єктів у вчи
ненні умисного злочину.

Співучасть можлива лише в умисних злочинах. У  злочинах 
:і необережності співучасті не може бути, тому що винні усві
домлюють злочинний характер своїх діянь лише після того, як 
злочин закінчено. Співучасть характеризується об’єктивними 
та суб’єктивними ознаками.

Різна ступінь узгодженості дій співучасників дає змогу ви
окремити форми співучасті:

• учинення злочину групою осіб;
• учинення злочину групою осіб за попередньою змовою;
• учинення злочину організованою групою;
• учинення злочину злочинною організацією.
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Учинення злочину групою осіб -  це менш небезпечна та не 
досить поширена форма співучасті. Вона характеризується не
високим ступенем узгодженості та приєднанням учасників до 
виконавця злочину тільки під час його вчинення без поперед
ньої змови між собою. Наприклад, працівник залізничної 
станції Куприянкін побачив, що Воронов відкрив контейнер 
з імпортними товарами і складає у мішок хутряні куртки. 
Він підійшов до контейнера і з мовчазної згоди Воронова теж 
викрав шість хутряних курток.

Учинення злочину групою осіб за попередньою змовою має 
місце тоді, коли співучасники ще до початку злочину домови
лися про спільне його вчинення (громадянин Відсторонений 
попросив свого знайомого Корчмана вкрасти на базі й при
везти йому за винагороду бочку бензину).

Злочин вчинений організованою групою (трьома або більше 
особами) -  стійкою групою осіб, які попередньо зорганізува
лися для здійснення одного або декількох злочинів, об’єднаних 
єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спря
мованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам. 
Організована група характеризується обов’язковими ознака
ми -  попередньою змовою та стійкістю.

Злочинна організація є найбільш небезпечною з усіх форм 
співучасті. Злочинна організація є стійким ієрархічним 
об’єднанням осіб (п’ять і більше), члени або структурні части
ни якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної 
злочинної діяльності з метою вчинення тяжких або особливо 
тяжких злочинів. Злочинними організаціями визнаються 
банди, терористичні організації, воєнізовані або збройні фор
мування. Окрім глибокої конспірації, єдиного плану дій, роз
поділу функцій та повноважень для таких груп є характерним 
забезпечення як внутрішньої, так і зовнішньої безпеки (тобто 
корупційні зв’язки в органах влади, власні адвокати тощо). 
Організації у сфері наркобізнесу або торгівлі людьми.

Відповідно до закону вчинення злочинів групою осіб, гру
пою осіб за попередньою змовою, організованою групою, зло
чинною організацією тягне за собою більш суворе покарання. 
Наприклад, проста погроза вбивством карається арештом на 
строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років, 
а те ж саме діяння, вчинене членом організованої групи, -  від 
З до 5 років. Співучасники злочину можуть виконувати різні 
ролі (функції) -  однорідні або різнорідні.

Буква закону -  Кримінальний кодекс України 

Ст. 27. Види співучасників
1. Співучасниками злочину, поряд з виконавцем, є 

організатор, підбурювач та пособник.
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І Ііикона-
1 вєць "\  ґ

• її оба, яка 
v співучасті 
і іншими 
і уб'єктами 
ніочину 
Ппзпосе- 
Ііпдньо 
мчинила 
пючин

Організатор

Особа, яка організу
вала вчинення зло
чину, керувала його 
підготовкою чи вчи
ненням; утворила 
організовану групу, 
злочинну організа
цію, керувала нею 
або забезпечувала 
фінансування; орга
нізовувала прихову
вання злочинної ді
яльності

Підбу-
рювач Пособник

Особа, яка 
умовлян
ням, підку
пом, по
грозою, 
примусом 
або іншим 
чином схи
лила іншо
го спів
учасника 
до вчинен
ня злочину

Особа, яка порада
ми, вказівками, на
данням засобів чи 
знарядь або усунен
ням перешкод спри
яла вчиненню злочи
ну іншими співучас
никами, а також осо
ба, яка обіцяла пере
ховати злочинця, 
знаряддя, засоби 
вчинення злочину чи 
предмети, здобуті 
злочинним шляхом

У реальній дійсності в діях співучасників можливий збіг 
иідразу кількох ролей (функцій). Наприклад, підбурювач може 
одночасно бути підбурювачем-організатором, підбурювачем- 
пособником тощо. Такий збіг функцій впливає на оцінку сус
пільно небезпечних дій, а також на призначення покарання.

Розв’яжіть ситуацію
26 вересня, під час проведення будівельно-монтажних 

робіт, робітники пошкодили нафтопровід і в річку вилилося 
З тис. м3 нафтопродуктів. Керівництво будівельного управлін
ня не сповістило населення про аварію і можливі наслідки. 
Наступного дня вранці громадянин Недбалий, збираючи 
гриби, кинув цигарку в річку. Поверхня води спалахнула, 
полум’я поширилося на кілька кілометрів і знищило у навко
лишніх селах мости, берегові споруди, човни. Сам Недбалий 
дістав тяжкі опіки.

• Чи є дії Недбалого злочинними?

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення поняття «злочин».
2. Які ви знаєте основні ознаки злочину?
3. Що таке склад злочину і які елементи він включає?
4. Схарактеризуйте факультативні ознаки об’єктивної сто

рони злочину.
5. Дайте визначення мотиву та мети злочину.
6. Назвіть форми вини.
7. Схарактеризуйте стадії скоєння злочину.
8. Які є види співучасті?
9. Дайте характеристику співучасників злочину.
10. Які види замаху на злочин характеризує кримінальний 

закон?
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§ 18—19. Кримінальна відповідальність
1. Поняття, ознаки і підстави кримінальної 

відповідальності
Вчинення злочину передбачає кримінальну відповідаль

ність. Кримінальна відповідальність є видом юридичної відпо
відальності, тому їй властиві всі ознаки останньої.

Jfca**. Норма закону
Кримінальна відповідальність -  це вид юридичної 

відповідальності, яка полягає в обмеженні прав і сво
бод особи, яка вчинила злочин, що індивідуалізується в 
обвинувальному вироку суду і здійснюється спеціальни
ми уповноваженими органами.

Соціальна та юридична суть кримінальної відповідальності 
полягає в тому, що вона:
• є реакцією держави на вчинений особою злочин;
• є офіційною державною оцінкою в обвинувальному вироку 

суду діяння, як злочину, а особи, яка його вчинила, як зло
чинця;

• обумовлює настання певних несприятливих наслідків для 
особи, що вчинила злочин у вигляді передбачених кримі
нальним законом санкцій.
Кримінальній відповідальності властиві всі загальні озна

ки юридичної відповідальності, але вона має і лише прита
манні їй ознаки.

Ознаки юридичної 
відповідальності

Ознаки кримінальної 
відповідальності

1. Її підставами є тільки правопо
рушення.
2. Відповідальність настає перед 
державою.
3. Вона ґрунтується на державно
му примусі.
4. Виявляється, як правило, в пев
них негативних наслідках для пра
вопорушника.
5. Утілюється в процесуальній 
формі.

1. Передбачена і врегульована 
кримінальним законом.
2. Настає за скоєння злочину.
3. Її суб’єктами можуть бути тільки 
фізичні особи, що досягли 16 ро
ків, а у випадках, передбачених 
законом, -  14 років.
4. Має особистий характер.
5. Заснована на презумпції неви
нуватості.
6. Як правило, супроводжується 
призначенням винному покарання.
7. Породжує стан судимості.

До кримінальної відповідальності особу можна притягти 
лише за наявності певних підстав.
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Підстави кримінальної відповідальності -  це визначені 
кримінальним законом умови, за наявності яких можливе 
притягнення особи до кримінальної відповідальності. Вони 
ми значені статтею 2 Кримінального кодексу України.

Буква закону -  Кримінальний кодекс України
Ст. 2. Підстави кримінальної відповідальності
1. Підставою кримінальної відповідальності є вчи

нення особою суспільно небезпечного діяння, яке міс
тить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

2. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочи
ну і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному порядку
і встановлено обвинувальним вироком суду.

3. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної 
відповідальності за той самий злочин більше одного 
разу.

Згідно з кримінальним законом є фактичні та процесуаль- 
и і підстави кримінальної відповідальності.

Підстави
кримінальної
відповідаль

ності

Наявність у скоєному діянні 
складу злочину, передбаче
ного Кримінальним кодек
сом України, що характери

Фактична —►

г

і.

зує конкретне діяння як 
злочин (хуліганство, кра
діжка, шахрайство тощо)

Процесуальна 
. .. ........  ■■ .і

Обвинувальний вирок суду
......................... - - ........................... -

2. Обставини, що пом’якшують і обтяжують 
відповідальність

У кримінальному праві вказуються обставини, що пом’як
шують та обтяжують відповідальність, які суд враховує при 
призначенні покарання.

Буква закону -  Кримінальний кодекс України
Ст. 66. Обставини, які пом’якшують покарання
При призначенні покарання обставинами, які його 

пом’якшують, визнаються:
1) з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне 

сприяння розкриттю злочину;
2) добровільне відшкодування завданого збитку або 

усунення заподіяної шкоди;
3) вчинення злочину неповнолітнім;
4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;
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5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особис
тих, сімейних чи інших обставин;

6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу 
або через матеріальну, службову чи іншу залежність;

7) вчинення злочину під впливом сильного душевно
го хвилювання, викликаного неправомірними або амо
ральними діями потерпілого;

8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої 
необхідності;

9) виконання спеціального завдання з попередження 
чи розкриття злочинної діяльності організованої групи 
чи злочинної організації, поєднане з вчиненням зло
чину у випадках, передбачених цим Кодексом.

Ст. 67. Обставини, які обтяжують покарання
При призначенні покарання обставинами, які його 

обтяжують, визнаються:
1) вчинення злочину особою повторно та рецидив 

злочинів;
2) вчинення злочину групою осіб за попередньою 

змовою (ч. 2 або ч. З ст. 28);
3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної 

чи релігійної ворожнечі або розбрату;
4) вчинення злочину у зв’язку з виконанням потер

пілим службового або громадського обов’язку;
5) тяжкі наслідки, завдані злочином;
6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи по

хилого віку або особи, що перебуває в безпорадному 
стані;

7) вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для 
винного перебувала у стані вагітності;

8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в 
матеріальній, службовій чи іншій залежності від вин
ного;

9) вчинення злочину з використанням малолітнього 
або особи, що страждає психічним захворюванням чи 
недоумством;

10) вчинення злочину з особливою жорстокістю;
11) вчинення злочину з використанням умов воєнно

го або надзвичайного стану, інших надзвичайних по
дій;

12) вчинення злочину загальнонебезпечним спосо
бом;

13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані 
алкогольного сп’яніння або в стані, викликаному вжи
ванням наркотичних або інших одурманюючих засо
бів.
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Правильне врахування цих обставин має важливе значен- 
ни при призначенні судом покарання. За переважанням 
пом’якшуючих обставин покарання може наблизитись до мі
німальної, а за переважанням обтяжуючих обставин -  до 
максимальної межі санкції. Вказівка в законі на необхідність 
1.1>п кування обтяжуючих обставин не означає вимогу автома
ти  ного зниження чи підвищення покарання за наявності та- 
пих обставин. Питання вирішуються в кожному окремому ви- 
іпідку судом. 

t

3. Підстави звільнення від кримінальної 
відповідальності

Звільнення від кримінальної відповідальності полягає у 
підмові держави в особі суду від застосування заходів кримі
нально-правового впливу щодо осіб, які вчинили злочин.

Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної 
мідповідальності у випадках, передбачених Кримінальним ко
дексом, або на підставі закону про амністію чи акта про по
милування. Після звільнення між особою, яка вчинила злочин,
І державою припиняються кримінально-правові відносини.

Підставами звільнення від кримінальної відповідальності
< невеликий ступінь суспільної небезпечності вчиненого ді- 
н 11 ня особи, яка може бути виправлена без застосування кри
мінального покарання.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності відбу- 
мається у зв’язку з:

• передачею особи на поруки;
• зміною обстановки;
• дійовим каяттям;
• примиренням винного з потерпілим;
• закінченням строків давності.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності може 

бути двох видів: безумовне і умовне. Безумовне звільнення 
означає, що особа звільняється від кримінальної відповідаль
ності остаточно. Якщо особа звільняється від кримінальної 
мідповідальності з передачею її на поруки, то це умовне звіль
нення. У  випадках передачі особи на поруки до неї висуваєть
ся низка вимог, невиконання яких може бути підставою для 
притягнення її до кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності здійснюєть
ся також у випадках, передбачених статтями Кримінального 
кодексу України, на підставі Закону України «Про амністію», 
на підставі Указу Президента України про помилування.

Усі особи, звільнені від кримінальної відповідальності, вва
жаються такими, які не мають судимості.
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• Чи повинні Творченко і Майстренко нести кримінальну 
відповідальність? Якщо так, з’ясуйте склад правопору
шення.

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення поняття «кримінальна відповідаль

ність».
2. Які ознаки і підстави кримінальної відповідальності.
3. Назвіть обставини, які пом’якшують та обтяжують кримі

нальну відповідальність.
4. Схарактеризуйте підстави звільнення від кримінальної від

повідальності.

§ 20—21. Кримінальне покарання
1. Поняття кримінального покарання

Кримінальну відповідальність розуміють як обов’язок осо
би, що вчинила суспільно небезпечне діяння, зазнавати перед
бачені кримінальним законом за вироком суду заходи держав
ного примусу.

К -— Норма закону
Кримінальне покарання є заходом примусу, що за

стосовується від імені держави за вироком суду до 
особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає 
в передбаченому законом обмеженні прав і свобод за
судженого.

Ознаки кримінального покарання:
•  публічний характер;
• призначається від імені держави;
• передбачені лише кримінальним законом;
• виноситься і застосовується лише за вироком суду;
• є карою для винного за вчинений злочин;
• особистий характер;
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• тягне за собою судимість;
• негативна оцінка злочинця і вчиненого ним злочину.

2. Мета покарання
Призначуване особі, визнаній за вироком суду винною у 

пчиненні злочину, покарання має забезпечити досягнення 
ІІОГО мети.

Метою покарання в кримінальному праві вважаються ті 
ммцеві фактичні результати, яких намагається досягти дер
жава, встановлюючи кримінальну відповідальність, засуджу
ючи винуватого в здійсненні злочину до покарання та засто
совуючи цей захід.

Кара (відплата) 
за вчинений злочин 

(встановлює 
соціальну 

справедливість)

Виправлення 
засудженого 

(такі зміни в поглядах 
засудженого, що ви
ключають можливість 

вчинення нового

Запобігання 
вчиненню нових 

злочинів 
(спеціальна 
превенція)

Закон передбачає, що покарання не має на меті завдати 
фізичних страждань або принизити людську гідність. Засо
бами виправлення засудженого є: режим відбуття покарання; 
праця; виховна робота; навчання.

3. Види кримінальних покарань

Кримінальний кодекс України містить систему покарань -  
вичерпний і обов’язковий для судів перелік видів покарань, 
розміщених у певному порядку -  залежно від ступеня їх тяж
кості (від менш тяжких до більш тяжких).

Кримінальний кодекс України передбачає дванадцять ви
дів покарань, які поділяються на основні, додаткові (застосо
вуються лише додатково до основних) та змішані (застосову
ються як основні, так і як додаткові).
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Види покарань

Основні Додаткові Як основні, 
так і додаткові

Громадські роботи 
Виправні роботи 
Службові обмеження для 
військовослужбовців 
Арешт
Обмеження волі 
Тримання в дисциплінарно
му батальйоні військово
службовців
Позбавлення волі на певний 
строк
Довічне позбавлення волі

Позбавлення 
військового, 
спеціального 
звання, рангу, 
чину, кваліфі
каційного 
класу
Конфіскація 
майна (ч.2 
ст. 52)

Штраф 
Позбавлення 
права обійма
ти певні поса
ди або займа
тися певною 
діяльністю 
(ч.З ст.52)

Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у 
вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно 
корисних робіт, вид яких визначається органами місцевого 
самоврядування. Це покарання встановлюється на строк від 
60 до 240 годин і триває не більше як чотири години на день.

Виправні роботи -  це примусове залучення засудженої осо
би до праці на строк, визначений у вироку суду, з відрахуван
ням у дохід держави відповідного відсотка від заробітку. При
значається судом на строк від 6 місяців до 2 років і відбува
ється за місцем роботи засудженого. У  дохід держави відрахо
вується в межах від 10 до 20 відсотків суми заробітку.

Службові обмеження для військовослужбовців -  це позбав
лення можливості на строк, вказаний у вироку суду, підви
щення за посадою, у військовому званні, з обов’язковим утри
манням у дохід держави відповідного відсотка (від 10 до 20) 
грошового забезпечення, одержаного засудженим, строк по
карання (від 6 місяців до 2 років) не зараховується йому в 
строк вислуги років для присвоєння чергового військового 
звання.

Арешт -  це тримання засудженого в умовах ізоляції від 
суспільства на строк від 1 до 6 місяців. Це покарання засто
совується до осіб, які досягли 16 років, і не може застосову
ватися до вагітних жінок і до жінок, які мають дітей віком до 
семи років.

Обмеження волі -  це тримання особи, яка досягла 18 років, 
у кримінально-виховних установах відкритого типу без ізо
ляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з 
обов’язковим залученням до праці. Цей вид покарання не за
стосовується до вагітних жінок; до жінок, що мають дітей
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т і ом до 14 років; до осіб, які досягли пенсійного віку; до 
ішіалідів І та II групи; до військовослужбовців строкової
• мужби.

'Гримання у дисциплінарному батальйоні військовослуж
бовців -  це примусове направлення на встановлений у вироку 
гуду строк до особливої військової частини -  дисциплінарного 
Гімтальйону, призначеного для відбування покарання військо- 
послужбовцем, на строк від 6 місяців до 2 років.

Позбавлення волі на певний строк полягає в ізоляції за
судженого та поміщенні його до кримінально-виконавчої уста- 
иони на строк від 1 до 25 років.

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину
11 бо кваліфікаційного класу може бути призначено засуджено
му за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Це 
покарання полягає в тому, що суд, прийнявши таке рішення, 
повідомляє компетентні органи, які на підставі судового рі
шення приймають заходи щодо анулювання прав, пільг та 
привілеїв, пов’язаних з наявністю у засудженого звання, чину 
та нагород.

Конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному 
ішлученні у власність держави всього або частини майна, яке 
г власністю засудженого, за вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого корисливого злочину.

Штраф -  це грошове стягнення, яке накладається судом у 
мипадках і межах, встановлених чинним законодавством. 
Розмір штрафу визначається залежно від тяжкості вчиненого 
злочину в межах від ЗО до 1000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю полягає у встановленні судом заборони за
судженому протягом певного строку (від 2 до 5 років як основ
не і від 1 до 3 років як додаткове покарання) обіймати посади 
на державній службі, в органах місцевого самоврядування або 
займатися певною професійною діяльністю.

За один злочин може бути призначено лише одне основне 
покарання. До основного покарання може бути приєднане 
одне чи кілька додаткових покарань.

4. Порядок призначення покарання 
судом

Норма закону
Призначення покарання полягає в обґрунтуванні 

судом обвинувального вироку і конкретизації міри по
карання до особи, яка визнана винною у вчиненні зло
чину.

______________________________________________Кримінальне право України
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^  Вибране судом покарання повинне відображати ступінь 
суспільної небезпеки вчиненого злочину, оптимальний шлях 
виправлення винного.

ПРАВОЗНАВСТВО_____________________________________ _____________

У межах, установлених у санкції 
статті Особливої частини ККУ, 
що передбачає відповідальність

Суд призначає покарання
------ -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 1— — — —^

Відповідно до положень Загаль
ної частини ККУ 
................ .......  ...................——........... *

Для того щоб покарання було дієвим засобом у боротьбі зі 
злочинністю і зміцненні правопорядку, справедливим, сприя
ло виправленню засуджених і запобігало вчиненню нових зло
чинів, процедура призначення має відповідати певним прин
ципам. До принципів призначення покарання належать: за
конність; ґрунтовність; гуманність; індивідуальність; спра
ведливість.

Лз-и». Норма закону
Обставини, які пом'якшують і обтяжують від

повідальність -  це встановлені судом за конкретною 
справою об’єктивні та суб’єктивні чинники, що не є 
ознаками конкретного складу злочину і не впливають 
на його кваліфікацію, проте знижують чи підвищують 
суспільну небезпечність діяння і цим впливають на 
пом’якшення чи посилення покарання.

5. Повторність, сукупність та рецидив злочинів
Часто трапляється так, що одна особа вчиняє не один, 

а кілька злочинів: наприклад, незаконно зберігає зброю 
(ст. 263), яку використовує для розбійних нападів (ст. 187). 
Випадки, коли однією особою вчиняється кілька злочинів, 
дістали в науці кримінального права назву множинності зло
чинів. Залежно від видів одиничних злочинів, що складають 
множинність, та характеру їх поєднання чинне законодавство 
розрізняє три види множинності.

Повторність
злочинів

Сукупність
злочинів

Рецидив
злочинів
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І  Норма закону
Сукупністю злочинів визнається вчинення особою 

двох або більше злочинів, передбачених різними стат
тями або різними частинами однієї статті Особливої 
частини Кримінального кодексу, за жоден з яких її не 
було засуджено.

І Іаприклад, сукупність злочинів має місце в поведінці осо- 
Ои, яка спочатку незаконно виготовила виборчий бюлетень 
(ч. 1 ст. 158 ККУ), потім незаконно передала його іншій особі 
( і 4 с т . 158), а потім ще й знищила скриньку з бюлетенями 
(ч. 5 ст. 158).

Залежно від того, одним чи кількома діяннями особа вчи
ти: злочини, що становлять сукупність, остання поділяється 
им ідеальну та реальну. Ідеальною визнається така сукуп
ність, за якої всі злочини, що її складають, особа вчиняє 
одним  діянням. Наприклад, підпалюючи будинок з метою 4 
ибивства потерпілого, який в ньому перебував, особа одно
часно вчиняє умисне вбивство з особливою жорстокістю (п. 4
ч. 2 ст. 115) і умисне знищення чужого майна шляхом під
палу (ч. 2 ст. 194). Реальною визнається така сукупність, за 
нісої кожен злочин, що її складає, особа вчиняє окремим са
мостійним діянням. Наприклад, особа спочатку незаконно 
заволодіває чужим транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 ККУ), 
а потім, управляючи ним, порушує правила дорожнього руху, 
що спричинює потерпілому середньої тяжкості тілесні ушко
дження (ч. 1 ст. 286).

Норма закону
Повторність злочинів -  це вчинення двох або біль

ше злочинів, передбачених тією самою статтею або 
частиною статті Особливої частини ККУ.

При цьому не має значення, була чи не була особа засудже
на за попередній злочин. На відміну від сукупності злочинів 
(тільки злочини, за жоден з яких особа ще не була засуджена), 
повторність злочинів матиме місце як там, де особа ще не була 
засуджена за жоден із вчинених злочинів, так і там, де за 
один чи кілька з них вона вже була засуджена. Наприклад, 
якщо особа вчинила одну крадіжку, а через певний час після 
того (але до засудження за неї) знову вчинила такий самий 
злочин, нова крадіжка має бути визнана повторною.

1---^ Норма закону
Рецидивом злочинів визнається вчинення нового 

умисного злочину особою, яка має судимість за умис
ний злочин.

Кримінальне право України
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ПРАВОЗНАВСТВО

ґ  І' Щоб бути рецидивом, новий злочин має вчинятися особою 
в період, коли вона вважається такою, що має судимість за 
раніше скоєний злочин. Рецидив злочинів буде відсутнім у 
тому разі, коли новий злочин особа вчинить, не перебуваючи 
у стані судимості, наприклад до вироку суду або після нього, 
але до набуття ним законної сили; після зняття чи погашення 
судимості тощо. Ще одна умова, за якої визнається рецидив, 
полягає в тому, що злочин, за який особа має судимість, і 
злочин, вчинений нею під час цієї судимості, мають бути 
умисними.

6. Звільнення від покарання та його відбуття
Норма закону

Звільнення від покарання -  це відмова держави від 
застосування покарання до особи, яка обвинувачуваль- 
ним вироком суду була визнана винною у вчиненні зло
чину.

Звільнення від покарання здійснюється тільки судом (крім 
звільнення від покарання на підставі Закону України «Про 
амністію» чи акта про помилування). Кримінальний кодекс 
України передбачає безумовне (особу звільняють негайно і пе
ред нею не ставлять ніяких умов) і умовне звільнення від 
покарання (особі пред’являють вимоги протягом певного часу).

Звільнення засудженого від покарання або подальшого 
його відбування, заміна більш м’яким, а також пом’якшення 
призначеного покарання може застосовуватися тільки судом у 
випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Види звільнення від покарання:

У зв’язку з втратою 
особою суспільної 

небезпечності

• Це відмова держави від призначення пока
рання особі, яка вчинила злочин невеликої 
або середньої тяжкості і яку, з урахуванням 
бездоганної поведінки і сумлінного став
лення на час розгляду справи в суді, не 
можна вважати суспільно небезпечною

Звільнення 
від відбування 

покарання 
з випробуванням

• Суд ухвалює звільнити засудженого від від
бування призначеного покарання, якщо він 
протягом визначеного судом випробуваль
ного строку не вчинить нового злочину і 
виконає покладені на нього обов’язки

Звільнення від відбу
вання покарання 
з випробуванням 

вагітних жінок і жі
нок, які мають дітей 

віком до 7 років

. . . . . . .

• Щодо жінок, які засуджені до обмеження 
волі або позбавлення волі, за винятком тих, 
кому позбавлення волі призначено на строк 
більше 5 років за тяжкі або особливо тяжкі 
злочини
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У зв’язку 
ї ї закінченням

іі і років давності 
виконання обвину- 
иіільного вироку

Це відмова держави від виконання призна
ченого особі покарання в тих випадках, 
коли воно не було виконане впродовж пев
ного строку з дня набрання вироком закон
ної сили

Умовно-дострокове 
звільнення 

під відбування 
покарання

Це звільнення особи від подальшого відбу
вання призначеного їй судом покарання, 
яке фактично вже нею відбувається, за 
умови невчинення нового злочину протя
гом строку, який залишився до моменту 
закінчення покарання

інші види

Заміна невідбутої частини покарання більш 
м’яким
Звільнення від відбування покарання у 
зв’язку з хворобою
Звільнення від покарання у зв’язку з амніс
тією або помилуванням

ІСонтроль за поведінкою таких осіб здійснюється органами 
ми конання покарань за місцем проживання засудженого, а 
щодо військовослужбовців -  командирами військових частин.

7. Амністія і помилування
Jb*». Норма закону

Амністія -  відмова держави від застосування до 
особи, яка вчинила злочин, призначеного їй судом пока
рання або відмова держави від подальшого виконання 
покарання щодо такої особи.

Амністія оголошується виключно законом України. Особ
ин вістю законів про амністію є те, що вони приймаються 
тільки Верховною Радою України і не можуть бути прийняті 
мееукраїнським референдумом, а сама Верховна Рада може 
приймати їх не частіше одного разу протягом календарного 
року.



. -------------------------------------------------^

ПРАВОЗНАВСТВО

§■»—»- Норма закону
Помилування -  це відмова держави в особі Прези 

дента України від подальшого виконання щодо засц 
дженої особи призначеного їй судом покарання.

На відміну від амністії, яка оголошується законом України 
стосовно певного кола непойменованих (неперсоніфікованих) 
осіб, помилування здійснюється указом Президента України 
стосовно конкретної особи, засудженої за вчинення злочину. 

Президент України може своїм указом:
• замінити особі, засудженій до довічного позбавлення волі, 

даний вид покарання- покаранням у виді позбавлення волі 
строком на 25 років;

• звільнити особу, засуджену до певного виду покарання 
(крім довічного позбавлення волі), від подальшого відбу
вання цього покарання без заміни його іншим видом по
карання;

• звільнити особу, засуджену до певного виду покарання, від 
подальшого відбування цього покарання шляхом заміни 
його іншим, більш м’яким видом покарання;

• скоротити особі невідбуту нею частину покарання.

8. Судимість. Зняття та погашення судимості
Норма закону

Судимість -  це особливий правовий стан особи, зу
мовлений засудженням до кримінального покарання, 
що пов’язане з передбаченими законом негативними 
наслідками.

Виникненню судимості завжди передує обвинувальний ви
рок та призначення кримінального покарання. Вона виникає 
з моменту вступу обвинувального вироку в законну силу і 
триває до її погашення або зняття у встановленому законом 
порядку.

Під зняттям судимості розуміється її припинення поста
новою суду. При знятті судимості, на відміну від її погашен
ня, сплив встановленого законом строку і не вчинення особою 
нового злочину самі по собі, автоматично, не припиняють 
стан судимості. Потрібен розгляд цього питання судом. Закон 
не зобов’язує, а лише надає суду право на основі конкретних, 
передбачених у законі умов, зняти з особи судимість. Зняття 
судимості можливо лише до закінчення строків погашення 
судимості. Тому воно завжди є достроковим.

Погашення судимості -  це автоматичне її припинення, при 
встановленні певних, передбачених законом, умов. Головною з
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них < не вчинення особою протягом строку судимості нового 
почину. У  деяких випадках судимість погашається самим 
Ф<ч. том відбуття покарання або звільнення від нього.

9. Примусові заходи медичного характеру 
та примусове лікування

Норма закону
Примусові заходи медичного характеру та при

мусове лікування є заходами державного примусу, які 
призначаються судом особі, що вчинила суспільно не
безпечне діяння.

І примусові заходи медичного характеру, і примусове ліку- 
ммпия призначаються судом, але вони не є покаранням, тому 
що не містять в собі кари. їх  метою є вилікувати чи поліпши
ти стан здоров’я осіб, що потребують застосування таких за
подів, та запобігання вчиненню ними нових суспільно небез
печних діянь.

Примусовими заходами медичного характеру є надання 
амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка 
ігчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 
діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального 
кодексу, у спеціальний лікувальний заклад.

Примусові заходи медичного характеру можуть бути засто
совані судом лише до осіб:

• які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні ді
яння;

• які вчинили у стані обмеженої осудності злочини;
• які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на 

психічну хворобу до постановлення вироку або під час 
відбування покарання.

Примусове лікування може бути застосоване судом неза
лежно від призначеного покарання до осіб, що вчинили зло
чини і страждають на захворювання, яке містить небезпеку 
для здоров’я інших осіб. Це може бути, наприклад, туберку
льоз. У  випадку призначення покарання у виді позбавлення 
волі або обмеження волі примусове лікування здійснюється 
за місцем відбування покарання. При призначенні інших ви
дів покарання примусове лікування здійснюється в спеціаль
них лікувальних закладах.

Розв’яжіть ситуацію
Громадянин Караний був засуджений місцевим судом за 

вчинення необережного тяжкого тілесного ушкодження до 
обмеження волі на строк два роки зі звільненням від відбуван-
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ня покарання з випробуванням. Ухвалою апеляційного суду 
вирок замінено і призначено покарання у вигляді штрафу.

Чи відповідає вимогам закону рішення апеляційного 
суду?

« 4 Р Запитання для самоперевірки
1. Що таке кримінальне покарання?
2. Назвіть мету кримінального покарання.
3. Схарактеризуйте види кримінальних покарань.
4. Порівняйте поняття сукупності і повторності злочинів.
5. Які умови звільнення від покарання з випробуванням?
6. Порівняйте поняття «амністія» і «помилування».
7. Що таке судимість? Яка відмінність між зняттям і пога

шенням судимості?
8. Схарактеризуйте примусові заходи медичного характеру.

§ 22-25. Відповідальність за окремі види 
злочинів

1. Види норм Особливої частини Кримінального 
кодексу України

В Особливій частини Кримінального кодексу встановлюється 
вичерпний перелік діянь, що визначаються злочинами, і пока
рань, які можуть застосовуватися до осіб, котрі їх вчинили.

Центральною частиною процесу застосування кримінально- 
правових норм є кваліфікація злочинів за своїм змістом та

ip
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.....11111 ям. Кваліфікація злочинів -  це встановлення та юри
дичне закріплення точної відповідальності між ознаками вчи- 
ін нпт діяння і ознаками складу злочину, передбаченого кри- 
мітни.по-правовою нормою.

/і чим іфікація злочинів передбачає здійснення таких дій:
- нпбір норм, які передбачають відповідальність за вчине

ний злочин;
• астановлення відповідності між фактичними ознаками 

я чиненого посягання і ознаками складу злочину, що пе
редбачені нормами;

• процесуальне закріплення висновку про наявність або 
аідсутність відповідності між фактичними ознаками 
я чиненого посягання і ознаками складу злочину, перед
баченими нормою, закріплення результатів кваліфікації.

Закріплення (тобто фіксування) результатів кваліфікації в 
процесуальних документах включає такі дії:

• яиклад фактичних обставин справи;
• складання формули кваліфікації;
• виклад формування обвинувачення.
Кваліфікація злочинів здійснюється на підставі відповід

ач х принципів: законність; повнота; стабільність; індивіду-
< іі.пість; вирішення спірних питань на користь особи, дії якої 
ииаліфікуються; недопустимість подвійного застосування за
пону; точність; об’єктивність; офіційність.

2. Злочини проти національної безпеки України
Злочини проти основ національної безпеки України є най

більш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, що 
забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалеж
ність, її конституційний лад. Без відповідної кримінально- 
правової охорони цих соціальних цінностей неможливе функ
ціонування держави та її інститутів. З огляду на зазначене 
статті Кримінального кодексу, у яких встановлена відпові
дальність за злочини проти основ національної безпеки Укра
їни, подано в першому розділі Особливої частини.

Родовим об’єктом злочинів даного виду є суспільні відно
сини з охорони основ національної безпеки України: її консти
туційного ладу, суверенітету, територіальної недоторканності, 
обороноздатності. Тобто, це суспільні відносини, що забезпе
чують саме існування України як суверенної, незалежної, 
демократичної, соціальної і правової держави (ст. 1 Конститу
ції України).

З об’єктивної сторони ці злочини вчиняються шляхом ак
тивної поведінки -  дії. Більшість -  це злочини з формальним 
складом, тому вони вважаються закінченими з моменту вчи
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нення самого діяння, незалежно від нанесення фактичної 
шкоди основам національної безпеки України (шпигунство, 
державна зрада). Деякі злочини мають усічені склади -  мо
мент їх закінчення переноситься на такі дії, що становлять 
попередні стадії вчинення злочину, тобто готування чи замах. 
Так, наприклад, до них відносять змову про вчинення зло
чину (готування), посягання на життя державного чи громад
ського діяча (з моменту замаху на вбивство).

Висока небезпека цих злочинів виражається в їх суб’єк
тивних ознаках: усі вони здійснюються умисно і, як правило, 
з прямим умислом, тобто особа бажає заподіяти шкоду осно
вам національної безпеки України. Особливою є мета -  запо
діяти шкоду цьому об’єкту, тобто змінити чи повалити кон
ституційний лад, захопити державну владу, завдати шкоди 
суверенітету, обороноздатності країни, змінити її територію та 
інше. Злочини проти основ національної безпеки України -  це 
передбачені кримінальним законом умисні суспільно небез
печні дії, що посягають на її конституційний лад, суверенітет 
і територіальну недоторканність.

До таких злочинів належать:
• дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної вла
ди (ст. 109);

• посягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України (ст. 110);

• державна зрада (ст. 111);
• посягання на життя державного чи громадського діяча 

(ст. 112);
• шпигунство (ст. 114).

3. Злочини проти життя та здоров’я особи
Кримінальний кодекс України, реалізуючи положення За

гальної декларації прав людини (ст. 3) та вимоги Конституції 
України, які встановили, що життя людини є найвищою цін
ністю і кожна людина має невід’ємне право на життя, закрі
пив норми, які вказують, що ніхто не може свавільно позба
вити людину життя.

До злочинів проти життя кримінальне законодавство від
носить:

• різні види умисних вбивств (ст. 115-118);
• вбивство через необережність (ст. 119);
• доведення до самогубства (ст. 120);
• погрозу вбивством (ст. 129).
Об’єктом вбивства є життя людини. З об’єктивної сторони 

вбивство може бути здійснене шляхом дії. або бездіяльності.
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Для позбавлення життя може застосовуватися як фізичний 
(отруєння, удар холодною зброєю, постріл в людину тощо), так 
і психічний вплив (заподіяння душевної травми, що спричи
нила смерть, підбурювання до самогубства тощо).

Обов’язковою ознакою закінченого складу цього виду зло
чину є настання наслідку -  смерті людини.

Із суб’єктивної сторони вбивство може бути вчинене як з 
І/мислом (прямим або непрямим), так і через необережність 
(злочинну самовпевненість або злочинну недбалість).

Суб’єкт вбивства -  будь-яка осудна особа, яка досягла 
14 років, за умисне вбивство, і 16 років -  за вбивства, перед
бачені ст. 118 і 119.

Не меншу суспільну небезпеку становлять злочини проти 
.ідоров’я , до яких належать:

• тілесне ушкодження (ст. 121, 122, 123, 124, 125 і 128);
• побої і мордування (ст. 126);
• катування (ст. 127).
Тілесне ушкодження -  це протиправне умисне або через 

необережність заподіяння шкоди здоров’ю. За ступенем тяж
кості розрізняють: тяжкі, середньої тяжкості, легкі тілесні 
ушкодження.

Побої і мордування -  це умисне завдання ударів, побоїв або 
ичинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного 
болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Катування -  це умисне заподіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи морального страждання шляхом нане
сення побоїв або насильницьких дій з метою спонукати по
терпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі.

Суб’єктивна сторона злочинів при нанесенні тілесних 
ушкоджень може бути у формі прямого умислу (ст. 121, 125), 
прямого чи непрямого умислу (ст. 122, 123, 124). При побоях 
і мордуванні вина виступає лише у формі прямого умислу 
(ст. 126), а при катуванні -  вина вимагає не тільки умислу, а 
й встановлення спеціальної мети -  спонукати особу або інших 
осіб вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отрима
ти від неї або іншої особи інформацію, свідчення або визна
ння, покарати за дії, які особа скоїла або у скоєнні яких під
озрюється, або залякування її або інших осіб (ст. 127).

4. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Важливе місце в кримінальному законодавстві України 

відведено захисту природних та невідчужуваних прав особи. 
У третьому розділі Особливої частини містяться норми, що 
передбачають кримінальну відповідальність за порушення 
вказаних прав. Об’єкт -  суспільні відносини, що забезпечу

__________________________________________________ Кримінальне право України

1 пк



ПРАВОЗНАВСТВО

ють особисту волю і гідність особи. З об’єктивної сторони 
вказані злочини можуть бути вчинені шляхом активної по
ведінки -  дїі. Для деяких з них обов’язковою ознакою є 
спосіб (використання обману, шантажу чи уразливого стану -  
ст. 147) або місце (психіатричний заклад -  ст. 151).

Із суб’єктивної сторони ці злочини можуть бути вчинені 
лише з прямим умислом. Обов’язковою ознакою певних зло
чинів є мотив (корисливий чи інший), мета (отримання при
бутку).

За загальним правилом суб’єктом злочинів проти волі, 
честі та гідності особи є фізична особа, осудна, яка досягла на 
час скоєння злочину 16-річного віку. Винятком є лише захо
плення заручників, за що відповідальність настає з 14 років.

При вчиненні злочину, пов’язаного з незаконним поміщен
ням у психіатричний заклад завідомо здорової особи, закон 
виділяє спеціальних суб’єктів (лікар-психіатр або член комісії 
лікарів-психіатрів).

Таким чином, злочини проти волі, честі та гідності особи -  
це передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні 
умисні діяння, за що посягають на особисту волю, честь та 
гідність особи.

Враховуючи специфіку безпосередніх об’єктів, можна виді
лити групи злочинів проти волі, честі та гідності особи:

• незаконне позбавлення волі або викрадання людини, за
хоплення заручників, підміна дитини, незаконне помі
щення в психіатричний заклад (ст. ст. 146-148, 151);

• торгівля людьми або інша незаконна угода щодо люди
ни, експлуатація дітей (ст. 149, 150).

5. Злочини проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина
Закріплені в Конституції України виборчі, трудові та інші 

особисті правила і свободи людини і громадянина гаранту
ються і захищаються кримінальним законодавством від зло
чинних посягань.

Об’єктом цих злочинів є суспільні відносини, що забезпе
чують конституційні права та свободи людини і громадянина.

Залежно від їх безпосереднього об’єкта, усі злочини перед
бачені шостим розділом Особистої частини Кримінального 
кодексу, можна поділити на види.

1. Злочини проти виборчих прав громадян:
• перешкоджання здійсненню виборчого права або права 

брати участь у референдумі і роботі виборчої комісії або 
комісії з референдуму чи діяльності офіціального спо
стерігача (ст. 157);



• фальсифікація виборчих документів, документів рефе
рендуму, підсумків голосування (ст. 158);

• незаконне знищення виборчої документації або докумен
тів референдуму (ст. 158і);

• порушення таємниці голосування (ст. 159) та інші.
Об’єктом вказаних злочинів є виборчі права громадян

України.
Об’єктивна сторона злочинів проти виборчих прав стано- 

нить діяння у формі дії або бездіяльності, яке направлене на 
перешкоджання громадянину України реалізувати своє ви
борче право (активне, пасивне) та заважання йому вести пе
рі «двиборчу агітацію.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим 
умислом і метою перешкоджання громадянину здійснювати 
гноє гарантоване Конституцією України виборче право.

Суб’єктом злочину є осудна фізична особа, яка досягла 
Кі-річного віку.

При вчиненні злочинів (ч. 1, 3 ст. 158, ст. 158і, 159, ч. З 
І(>0) закон виділяє спеціальний суб’єкт, яким може бути лише 
член виборчої комісії (член комісії по проведенню референду
му) або інша посадова особа.

2. Злочини проти трудових прав громадян:
• перешкоджання законній діяльності професійних спілок, 

політичних партій, громадських організацій (ст. 170);
• перешкоджання законній професійній діяльності журна

лістів (ст. 171);
• грубе порушення законодавства про працю (ст. 172);
• грубе порушення угоди про працю (ст. 173);
• примушування до участі у страйку або перешкоджання 

участі у страйку (ст. 174);
• невиплата заробітної плати, стипендії чи інших установ

лених законом виплат (ст. 175).
Об’єктами злочинів є право громадян на об’єднання (ст. 170), 

право громадян на інформацію і законну професійну діяль
ність журналістів (ст. 171), трудові права громадян (ст. 172), 
право громадян на страйк (ст. 174), право громадян на отри
мання будь-яких виплат, встановлених законами України 
(ст. 175).

Об’єктивна сторона цих злочинів складається з діянь у 
формі дії або бездіяльності.

Суб’єктивна сторона цих злочинів характеризується пря
мим умислом.

Суб’єктами вказаних злочинів є осудні фізичні особи, які 
досягли 16-річного віку (ст. 170, ч. 1, ст. 171, ст. 174), або 
спеціальний суб’єкт, яким може бути посадова особа (ч. 2
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ст. 171, ст. 172) або керівник підприємства, установи, організа
ції, незалежно від форми власності (ст. 172, 173, 175).

3. Злочини проти сім'ї:
• ухилення від сплати аліментів на утримання дітей 

(ст. 164);
• ухилення від сплати коштів на утримання непрацездат

них батьків (ст. 165);
• злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або 

за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування 
(ст. 166);

• зловживання опікунськими правами (ст. 167);
• розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 168);
• незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169).
Крім вказаних, до цієї групи злочинів належать:
• злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуаль

ної власності: порушення авторського права і суміжних 
прав (ст. 176); порушення права на винахід, корисну мо
дель, промисловий зразок, сорт рослин, раціоналізатор
ську пропозицію (ст. 177) тощо;

• злочини проти свободи совісті: пошкодження релігійних 
споруд чи культових будинків (ст. 178), незаконне утри
мання, осквернення або знищення релігійних святинь 
(ст. 179); перешкоджання здійсненню релігійного обряду 
(ст. 180); посягання на здоров’я людей під приводом про
повідування релігійних віровчень чи виконання релігій
них обрядів (ст. 181).

• злочини, що посягають на інші особисті права і свободи 
громадян: порушення рівноправності громадян залежно 
від їх расової, національної приналежності або ставлення 
до релігії (ст. 161); порушення недоторканності житла 
(ст. 162); порушення таємниці лікування, телефонних 
розмов (ст. 163); порушення недоторканності приватного 
життя (ст. 182); порушення права на отримання освіти 
(ст. 183); порушення права на безкоштовну медичну до
помогу (ст. 184).

6. Злочини проти власності

Злочини проти власності є найбільш масовими. До них на
лежать суспільно небезпечні діяння, які порушують право во
лодіння, користування та розпорядження власника майна, 
або іншим чином нанесення (чи загроза нанесення) власнику 
майнової шкоди.

Важливість охорони власності кримінально-правовими за
собами відзначається тим, що вона є найважливішою соціаль-
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пою цінністю, яка забезпечує стабільність всієї економічної 
системи, підвищення рівня добробуту народу.

Об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини 
класності, що охороняються кримінальним законом як час
т и й  економічних відносин і як основа економічної системи 
д е р ж а в и .  Особливе значення для злочинів проти власності 
iviін їх предмет. Ним є приватне, комунальне та державне 
майно.

І їе є предметом злочинів проти власності те, що знаходить- 
си м природному стані: ліс на корені, риби та інші тварини в 
природних водоймах, звірі в лісах, степах тощо. їх  незаконне 
пошкодження, вилов, знищення належать до злочинів проти 
доикілля, але водночас вони стають предметом злочинів проти 
иласності, якщо були вилучені з природного середовища за 
допомогою праці людини або вирощуються людиною у спеці- 
мльних розплідниках, ставках тощо.

Не належать до предмета злочинів проти власності вибухо-
ііі речовини, вогнепальна зброя, військове майно, наркотичні 
засоби, психотропні речовини тощо, які внаслідок особливих 
(небезпечних) своїх властивостей віднесені до предметів зло
чинів проти громадської безпеки, здоров’я населення.

Специфіку злочинів проти власності визначають загальні 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

З об'єктивної сторони переважна більшість є злочинами з 
матеріальним складом: їх обов’язковою ознакою є спричинен
ня суспільно небезпечних наслідків у вигляді матеріальної 
шкоди в неповному розмірі відносинам власності. З огляду на 
назначене закінченими вони є з моменту настання цієї шкоди. 
Разом з тим для закінчення таких злочинів, як розбій, ви
магання, погроза знищенням майна не потрібно фактичного 
настання шкоди (це так звані усічені склади злочинів).

З суб'єктивної сторони більшість злочинів проти власнос
ті характеризується прямим умислом, проте в ст. 194, 196, 
197 суб’єктивна сторона злочинів проти власності має певні 
особливості. Наприклад, в ст. 194 (навмисне знищення або 
пошкодження майна) суб’єктивна сторона може бути вира
жена у формі як прямого, так і непрямого умислу, а в ст. 196 
(необережне знищення чи пошкодження майна) та ст. 197 
(порушення обов’язку по охороні майна) -  необережна форма 
вини.

За наявності низки загальних ознак, характерних для зло
чинів проти власності, вони істотно відрізняються один від 
одного за характером діянь, способом вчинення, мотивами та 
метою. Це дає можливість класифікувати їх на різні групи і 
тим самим побудувати їх систему.
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Злочини проти власності
(за мотивом і метою)

За характером діяння 
та способом їх вчинення

Пов’язані з незаконним 
обертанням чужого май
на на користь винного

Непов’язані з незакон
ним обертанням чужого 
майна

Спосіб заволодіння чужим майном впливає на ступінь сус 
пільної небезпеки діяння, тому встановлення форми розкра 
дання є обов’язковою умовою правильної кваліфікації злочи 
ну. Залежно від способу посягання на чуже майно криміналь 
не законодавство виділяє такі форми розкрадання:

Розкрадання чужого майна

Крадіжка
т

Таємне ви
крадення чу
жого майна 
(викрадання 
шляхом де
монтажу та 
іншим спобом 
електричних 
мереж, ка
бельних ліній 
зв’язку та їх 
обладнання 
(ст. 188))

т
Грабіж
~ г ~

Відкрите ви
крадення чу
жого майна 
(викрадання 
електричної 
або теплової 
енергії шля
хом її само
вільного ви
користання 
(ст. 1881))

Розбій

Напад з метою 
заволодіння чу
жим майном, 
поєднаний із на
сильством, не
безпечним для 
життя чи 
здоров’я особи, 
яка зазнала на
паду, або з по
грозою застосу
вання такого на
сильства 
(ст. 187)

1
Шахрайство 

.......і
Заволодіння чу
жим майном 
шляхом обману 
чи зловживання 
довірою (при
власнення, роз
трата майна або 
заволодіння ним 
шляхом зловжи
вання службо
вим становищем 
(ст. 191))

Загальними ознаками, що об’єднають різні злочини цієї 
групи, є:

• незаконне, безоплатне обертання чужого майна на ко
ристь винного або інших осіб;

• корисливі мотиви та мета -  прагнення, спонукання до 
незаконного збагачення за рахунок чужого майна.
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7. Злочини проти громадської безпеки

__________________________________________Кримінальне право України

.V ч. 1 ст. З Конституції України безпека людини визнача-
• ті.ся однією з найвищих соціальних цінностей.

Об’єктом цих злочинів є громадська безпека -  стан за
хищеності життєдіяльності людей від джерел підвищеної 
иі'Гіезпеки (терористів, зброї та інших смертоносних пред
м ет ів ) ,  за якої забезпечується запобігання загрозами запо- 
ЦІ н пня шкоди.

Обов’язковою ознакою більшості злочинів проти громад-
• і.ісої безпеки є наявність смертоносних предметів -  вибухо- 
ип х речовин та пристроїв, боєприпасів, зброї, радіоактивних 
матеріалів, інших предметів, що становлять підвищену небез
пеку для оточення.

Об’єктивна сторона полягає у суспільно небезпечному, 
протиправному діянні (дії або бездіяльності), що порушує гро
мадську безпеку та створює загальну небезпеку загибелі лю
дей чи настання інших тяжких наслідків або заподіє такі 
наслідки.

Злочини проти громадської безпеки мають формальний 
склад і можуть вчинятися лише шляхом дії, а злочини з ма
теріальним складом (недбале зберігання вогнепальної зброї 
або бойових припасів -  ст. 264; порушення правил поводжен
ня з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або 
радіоактивними матеріалами -  ст. 267; порушення встановле
них законодавством вимог пожежної безпеки -  ст. 270) вчи
нюються як шляхом дії, так і бездіяльності.

Суб’єктивна сторона злочинів проти громадської безпеки 
і формальним складом -  прямий умисел, а злочинів з матері
альним складом -  необережність. В останніх можлива зміша
на форма вини, що передбачає умисел щодо діяння (порушен
ня певних правил безпеки) і необережність щодо наслідків 
(щодо загибелі людей).

Суб’єктом злочинів проти громадської безпеки є осудна 
особа, яка досягла 16, а в деяких злочинах -  14 років.

Усі злочини проти громадської безпеки, вказані в дев’ятому 
розділі Особливої частини Кримінального кодексу, можна по
ділити на три групи:

• створення злочинної організації, терористичної групи та 
інших злочинних об’єднань, участь у них та в злочинах, 
що вчиняються ними чи пов’язаних з ними (ст. 255-261);

• незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, 
вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами 
(ст. 262-266);

• порушення різних правил, що забезпечують громадську 
безпеку (ст. 267-270).
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8. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту

Боротьба з транспортними злочинами сьогодні набувас 
важливого значення. Підтвердженням цього є виділення їх а 
окремий розділ Особливої частини Кримінального кодексу. 
Головною ознакою об’єднання злочинів в одну групу є їх єди 
ний об'єкт -  відносини, які забезпечують безпеку руху ти 
експлуатації усіх видів механічного транспорту.

Безпосередні об'єкти окремих злочинів залежать, по-перше, 
від видів транспорту, на яких вони можуть бути скоєні, по- 
друге, від характеру об’єктивної сторони і кваліфікуючих об
ставин. Крім того, деякі злочини можуть вчинятися із засто
суванням насильства або погроз, у зв’язку з чим може бути 
виділений додатковий безпосередній об’єкт -  життя і здоров’я 
особи.

Предметом цих злочинів є транспортні засоби* шляхи спо
лучення, споруди на них, транспортні комунікації, вокзали, 
засоби зв’язку, сигналізації, автоматизації, які забезпечують 
безпеку руху транспортних засобів.

Об’єктивну сторону становлять: порушення правил безпе
ки руху та експлуатації транспорту; неякісний ремонт тран
спортних засобів, залізничних шляхів, засобів сигналізації і 
зв’язку, залізничного, водного та повітряного транспортних 
засобів тощо; угон або захоплення залізничного рухомого 
складу, морського чи повітряного судна; блокування тран
спортних комунікацій; захоплення транспортного підприєм
ства тощо.

Суб'єктом транспортних злочинів є осудна особа, яка до
сягла 16 років. Наприклад, відповідальність з цього віку на
стає за пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газопро
водів тощо. Лише за пошкодження шляхів сполучення і тран
спортних засобів (ст. 277); угон або захоплення залізничного 
рухомого складу, повітряного, морського чи річного судна (ст. 
278), а також незаконне заволодіння транспортним засобом (ч.
2, 3 ст. 289) відповідальність настає з 14 років.

Деякі злочини може здійснювати лише працівник тран
спорту, тобто спеціальний суб’єкт (порушив правила безпеки 
руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного 
транспорту ст. 276).

Таким чином, транспортні злочини -  це передбачені кри
мінальним законом суспільно небезпечні діяння, що посяга
ють на безпеку руху та експлуатацію усіх видів механічного 
транспорту, а також магістрального трубопровідного тран
спорту.
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9. Злочини проти громадського порядку 
та моральності

Злочини проти громадського порядку та моральності став
им п. під загрозу основи життя суспільства.

Громадський порядок -  це сукупність суспільних відносин, 
11(0 забезпечують спокійні умови життя людей у різних сфе- 
I їм х суспільного життя. Суспільна мораль -  це система статич
нії', норм, правил поведінки, що склалися в суспільстві на
• н інші традиційних духовних і культурних цінностей, уяв
им і. про добро, честь, ГІДНІСТЬ, громадський обов’язок, co

i l  І ПІ., справедливість, що визначають умови нормального 
-ниття людей.

Злочини проти суспільної моральності: наруга над могилою 
(ст. 297); знищення, руйнування або пошкодження пам’яток -  
об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення по
шукових робіт на археологічній пам’ятці (ст. 298); жорстоке 
поводження з тваринами (ст. 299); ввезення, виготовлення або 
розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і 
жорстокості (ст. 300); ввезення, виготовлення, збут і розпо- 
нсюдження порнографічних предметів (ст. 301) та інші.

10. Злочини проти миру, безпеки людства 
та міжнародного правопорядку

Особливістю цього виду злочинів є їх зв’язок з міжнарод
ним кримінальним правом, за яким ці діяння також визна
чаються злочинами. Основними джерелами норм є: статути 
Нюрнберзького (1945) і Токійського (1946) військових трибу
налів, а також численні конвенції і резолюції ООН, Римський 
статут міжнародного кримінального суду (1998).

ft-Pr«Vn7naVRtvn 11 Ul
113



ПРАВОЗНАВСТВО
ґ
' Безпосереднім об'єктом цих злочинів є мир між народами; 

безпека людства і міжнародний правопорядок. З огляду на 
безпосередні об’єкти, вказані злочини можна поділити на три 
групи.

Об’єктивну сторону становлять: публічні заклики до агре
сивної війни або розв’язування воєнного конфлікту, виготов
лення матеріалів із закликами до вчинення таких дій, розпо
всюдження таких матеріалів (ст. 436); планування, підготовка 
або розв’язування агресивної війни чи воєнного конфлікту 
(ст. 437); жорстоке поводження з військовополоненими або ци
вільним населенням, вигнання цивільного населення для при
мусових робіт, розграбування національних цінностей на оку
пованій території, застосування засобів ведення війни, заборо
нених міжнародним правом, інші порушення законів та зви
чаїв війни (ст. 438); вербування найманців, чи фінансування 
найманців, чи матеріальне забезпечення найманців у військо
вих конфліктах (ст. 447) та інші. Більшість злочинів вважаєть
ся закінченими в момент вчинення суспільно небезпечних дій.

Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом. 
Суб’єктами вказаних злочинів є осудні фізичні особи, яким 
на день його вчинення виповнилося 16 років, і лише за по
сягання на життя представника іноземної держави (ст. 443) 
відповідальність настає з 14 років.

Розв’яжіть ситуації
1. Верченко вирішив вчинити квартирну крадіжку. Він 

заздалегідь вибрав квартиру, господарі якої поїхали на дачу у 
вихідні, і хотів проникнути до неї вночі через кватирку. Для 
цього він попросив допомоги у свого 12-річного молодшого 
брата, пообіцявши йому 200 грн. Брат із задоволенням пого
дився. У результаті з квартири було викрадено 20 тис. грн.

• Чи мала місце співучасть? Кваліфікуйте їхні дії. Відпо
відь обґрунтуйте.

2. Гальченко і Гуренко, маючи намір втекти за кордон, поча
ли збирати різні відомості для використання їх на шкоду інте
ресам України після перетину кордону.

• Кваліфікуйте дії Гальченка і Гуренка.
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3. П’яний Стрельченко, бажаючи розважитися і налякати 
трьох рибалок, своїх знайомих, які ловили рибу біля проти
лежного берега ставка, зробив кілька пострілів з малокалі
берної гвинтівки. Одним із пострілів було заподіяно тяжких 
тілесних ушкоджень.

• Кваліфікуйте дії Стрельченка. Визначте склад правопо
рушення.

Запитання для самоперевірки
1. Чому посягання на суверенітет, національну безпеку 

України і життя людини є одними з найбільш тяжких і 
небезпечних злочинів?

2. Порівняйте крадіжку, грабіж і розбій.
3. Для кожної групи злочинів проти власності наведіть по 

два приклади, використовуючи повідомлення ЗМІ.
4. Для кожного з видів злочинів проти виборчих, трудових 

та інших прав і свобод людини і громадянина визначте 
об’єктивну і суб’єктивну сторони.

§ 26—27. Кримінальний процес
1. Поняття кримінально-процесуального права 

України. Етапи кримінального процесу
У Кримінально-процесуальному кодексі України (КПКУ) да

сться визначення всіх основних понять кримінального процесу
ального права і насамперед визначення кримінального процесу.

.Jksm* Норма закону
Кримінальний процес -  це врегульована нормами 

кримінально-процесуального закону діяльність право
охоронних органів, що здійснюється у встановлених 
законом процесуальних формах і спрямована на вирі
шення завдань кримінального судочинства, визначених 
цим законодавством.

Кримінально-процесуальна діяльність, виконувана право
охоронними органами, забезпечує реалізацію правоохоронної 
функції держави. Розкриття, розслідування злочинних дій, 
застосування справедливого вироку до особи, яка вчинила ді
яння, можливе на підставі відповідної діяльності осіб, які 
проводять дізнання, слідство, розслідування, судового розгля
ду кримінальних справ. Така діяльність характерна лише для 
уповноважених осіб і відрізняється змістом, принципами по
будови і порядком здійснення, завданнями і суб’єктами, які її 
виконують. Вона має публічно-правовий характер і склада-
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ється з певних етапів діяльності державних органів і осіб у 
встановленому законом порядку щодо розкриття, розслідуван
ня та судового розгляду кримінальних справ, що здійснюють
ся в певній послідовності слідчих і процесуальних дій.

Стадії кримінального процесу
і- .......... - - - .............................'

1. Порушення кри
мінальної справи

6. Розгляд справи 
за апеляцією

7. Провадження в 
касаційні інстанції

2. Досудове слід
ство

5. Провадження 
по перевірці виро
ків постанов 
і ухвал суду

8. Перегляд судо
вих рішень за но- 
вовиявленими об
ставинами

3. Попередній 
розгляд справи 
суддею

4. Судовий роз
гляд

9. Виконання ви
року ухвали і по
станови суду

2. Порушення кримінальної справи
Згідно з кримінально-процесуальним законодавством усі 

стадії кримінального процесу тісно пов’язані між собою, і 
хоча кожна з них відрізняється одна від одної, кримінальна 
справа послідовно проходить одну стадію за іншою. Порушен
ня кримінальної справи -  це початкова стадія кримінального 
процесу, на якій компетентні правоохоронні органи здійсню
ють процесуальну діяльність відносно прийняття, розгляду, 
перевірки і вирішення подальшої долі заяв, що надійшли, 
повідомлень про вчинені злочини, а також прийняття відпо
відних рішень щодо початку розслідування у справах або від
мову в порушенні кримінальної справи.

КПКУ передбачено, що орган дізнання, слідчий, прокурор 
або суд зобов’язані в межах своїх повноважень порушити кри
мінальну справу в кожному випадку, якщо будуть встановле
ні ознаки злочину, і вжити всіх необхідних, відповідно до 
закону, заходів до встановлення події злочину, а також осіб, 
які винні у його вчиненні, і їх покарання.

J b s Норма закону
Порушення кримінальної справи -  це сукупність 

юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, 
які виникають у зв'язку з прийняттям, розглядом та 
з’ясуванням первинних відомостей про злочин.
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Розрізняють порушення кримінальної справи щодо особи і 
пі фактом вчинення злочину. Якщо є відомості лише про 
■ (місти злочину, але відсутні відомості про те, хто його вчинив, 
і римінальна справа порушується за фактом. Усі злочини, які 
мі домі органам дізнання, слідства, прокурору і суду, зобов'я
зують їх порушувати кримінальні справи незалежно від волі 
по терпілого. Ці справи прийнято називати справами публічно- 
<> обвинувачення. Інші справи порушуються лише за наявнос
ті скарги потерпілого -  справами приватного та приватно- 
пцблічного обвинувачення. їх  перелік визначено кримінально-
111 юцесуальним законодавством.

Кожна кримінальна справа може бути порушена лише за 
ммявності приводу і достатньої підстави та за відсутності об
ставин, що виключають провадження у справі. Приводами 
щодо порушення кримінальної справи є:

•  заяви і повідомлення фізичних і юридичних осіб;
• повідомлення представників влади, громадськості або 

окремих громадян, що затримали підозрювану особу на 
місці злочину або з речовими доказами;

• явка з повинною;
• повідомлення, опубліковані в пресі;
• безпосереднє виявлення органами дізнання ознак зло

чину.

Кримінальну справу 
не може бути порушено, 

а порушена справа підлягає 
закриттю

-
За відсутності в діянні скла
ду злочину

Унаслідок акту амністії, а 
також у зв’язку з помилу
ванням

- ......... ........  - -  ----- ------- ■/

Щодо особи, яка не досягла 
на час вчинення злочину 
11 років

г ...... '1 ..  \
За примирення обвинува
ченого, підсудного з потер
пілим

За відсутності скарги по
терпілого

Щодо померлого, інші
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3. Учасники кримінального процесу
Учасниками кримінального процесу є обвинувачений, підо

зрюваний, захисник, потерпілий, цивільний позивач, пред
ставники потерпілого чи позивача, суд, прокурор, орган ді
знання та особи, що проводили дізнання.

Jhsm. Норма закону
Обвинувачений -  це особа, щодо якої в установлено

му законом порядку винесено постанову про притягнен
ня як обвинуваченого. Після призначення справи до су
дового розгляду обвинувачений називається підсудним.

Підозрюваний -  це особа, затримана по підозрі у 
вчиненні злочину, а також особа, до якої застосовано 
запобіжний захід до винесення постанови про притяг
нення її як обвинуваченого.

Потерпілий -  це особа, якій злочинними діями запо
діяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Особа, яка 
визнана потерпілою від злочину, має право давати по
казання у справі.

Цивільним позивачем є особа (громадянин, підпри
ємство, установа, організація), яка зазнала матері
альної та моральної шкоди від злочину і висунула ви
могу про відшкодування збитків.

Представниками потерпілого, цивільного позива
ча можуть бути адвокати, близькі родичі, законні 
представники, а також інші особи, які проводять ді
знання, слідчі, судді.

Кожний з учасників кримінального процесу має права і 
обов’язки. Прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, 
зобов’язані роз’яснити, а також надати можливість здійснен
ня цих прав учасникам кримінального процесу.

4. Органи дізнання та досудове слідство
Досудове слідство становить систему слідчих та інших про

цесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне і об’єктивне 
дослідження обставин вчиненого злочину.

На підставі отриманих доказів приймається рішення про 
направлення кримінальної справи до суду для розгляду її по 
суті або ж про закриття розслідування. Під час проведення 
процесуальних дій на цій стадії може бути: притягнення осо
би як обвинуваченого; застосування до особи запобіжного за
ходу; усунення особи з посади, а також вжиття інших заходів 
процесуального характеру.
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МИСУ визначає здійснення досудового проведення у кримі- 
мнмі.них справах у двох формах -  дізнання та досудове слідство.

Норма закону
Дізнання -  це заснована на законі діяльність орга

нів адміністративної та оперативно-розшукової юрис
дикції, які наділені процесуальними повноваженнями 
щодо здійснення першочергових дій, спрямованих на по
передження, запобігання та розкриття злочинів, роз
шук та викриття осіб, винних у їх вчиненні і сприянні 
вирішення завдань кримінального судочинства.

Досудове слідство -  це діяльність слідчого після 
порушення кримінальної справи та прийняття її до 
свого провадження, яке полягає у зібранні, дослідженні, 
перевірці, оцінюванні та використанні доказів, об’єк
тивної істини та здійсненні дій щодо забезпечення 
правильного застосування правових норм, захисту 
прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, 
створення умов для здійснення правосуддя.

Стадіями досудового слідства є:
• складення обвинувального висновку і направлення спра

ви для попереднього розгляду її суддею;
• винесення постанови про закриття кримінальної справи,

і в такому разі саме рішення органу розслідування є 
остаточним;

• винесення постанови про направлення справи до суду 
для вирішення питання про застосування примусових 
заходів медичного характеру.

5. Запобіжні заходи
До осіб, які звинувачуються чи підозрюються у скоєнні 

злочинів, можуть бути застосовані запобіжні заходи, метою 
шейх є запобігання спробам ухилитися від дізнання, слідства 
або суду, зняття перешкод встановленню істини у криміналь
ній справі або попередити злочинну діяльність, а також для 
аабезпечення виконання процесуальних рішень.
Jfc-а». Норма закону

Запобіжні заходи -  це сукупність заходів спеціаль
ного примусу, які застосовуються до обвинувачених, 
а у виняткових випадках до підозрюваних з метою пе
решкодити їм переховуватися від слідства і суду.

Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх 
підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсуд
ний, засуджений намагатиметься ухилитися від слідства і 
суду або від виконання процесуальних рішень. v
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Буква закону -  Кримінально-процесуальний кодекс 
України

Ст. 149. Запобіжні заходи:
1) підписка про невиїзд;
2) особиста порука;
3) порука громадської організації або трудового ко

лективу;
4) взяття під варту;
5) нагляд командування військової частини.

Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюва
ного. Про затримання підозрюваної особи органи дізнання 
повідомляють когось із її родичів. Протягом 72 годин після 
затримання орган дізнання приймає одне із вказаних рішень:

• звільняє затриманого;
• звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжні за

ходи;
• доставляє затриманого до суду із запровадженням запо

біжного заходу у вигляді взяття під варту.
Дізнання у справах закінчується складанням постанови 

про направлення справи для досудового слідства.

Розв’яжіть ситуацію
Місцевим судом Мащенко був засуджений за пособництво в 

шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Йому 
призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 
п’ять років з конфіскацією всього майна, що знаходиться в його 
власності. Розглянувши справу за апеляцією засудженого, суд 
встановив, що Мащенко вперше вчинив злочин, виконував у 
ньому як співучасник не основну роль, є інвалідом II групи, 
щиро розкаюється у вчиненому. На думку апеляційного суду, це 
свідчить про можливість виправлення засудженого без відбу
вання покарання з позбавленням волі. На підставі цього апеля
ційний суд вирок місцевого суду змінив, застосувавши щодо 
Мащенка відбування покарання з випробуванням.

• Визначте стадії в даній кримінальній справі з характе
ристикою конкретних дій.

• Чи правомочний вирок апеляційного суду?

4 *9 Завдання для самоперевірки
1. Що таке кримінальний процес?
2. Схарактеризуйте стадії кримінального процесу.
3. Назвіть процедуру порушення кримінальної справи.
4. Хто є учасником кримінального процесу?
5. Дайте визначення досудового слідства.
6. Назвіть приклади запобіжних заходів.
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§ 28—29. Особливості кримінальної 
відповідальності та покарання 

неповнолітніх
1. Законодавче закріплення особливостей 

кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх

Кримінальне законодавство, встановлюючи загальні поло
ження кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочин, 
передбачає певні особливості відповідальності і покарання щодо 
неповнолітніх. Ці особливості передбачені в розділі XV Кримі
нального кодексу України і стосуються:

• звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідаль
ності з застосуванням примусових заходів виховного ха
рактеру;

• видів і строків покарань, що застосовуються до неповно
літніх;

• призначення покарань;
• звільнення від покарання та його відбування;
• звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідаль

ності у зв’язку із закінченням строків давності;
• погашення та зняття судимості.
Встановлюючи ці особливості, законодавець виходив з пси

хологічної характеристики, властивої цьому віку: нестійкості 
психічних процесів, відсутності достатнього життєвого досві
ду, знань, навичок соціальної поведінки.

2. Види покарань, що застосовуються 
до неповнолітніх

Кримінальний закон передбачає вичерпний перелік видів 
покарань, що можуть бути застосовні до неповнолітніх.

Основні види покарань, які застосовуються до неповноліт
ніх:

•  Штраф. Застосовується до неповнолітніх, які мають са
мостійний дохід, кошти або власне майно, на яке може 
бути звернене стягнення.

• Громадські роботи. Застосовуються до неповнолітніх у 
віці від 16 до 18 років на строк від ЗО до 120 годин; 
тривалість виконання не може перевищувати 2 годин на 
день.

• Арешт. Застосовується до неповнолітніх у віці від 16 ро
ків на строк від 15 до 45 діб.

121



ПРАВОЗНАВСТВО

• Виправні роботи. Застосовуються для неповнолітніх у 
віці від 16 до 18 років на строк від 2 місяців до 1 року, 
відрахування в дохід держави від 5 до 10 % зарплати.

• Позбавлення волі на певний строк. Неповнолітні відбу
вають покарання у спеціальних виховних установах 
строком не більше 10 років.

Додаткові види покарань:
•  Штраф. Неповнолітнім призначається в 2 рази менший 

порівняно з призначеним дорослим -  до 500 неопо
даткованих мінімумів доходів громадян.

• Позбавлення права займати певні посади або займати
ся певною діяльністю. Застосовується до неповнолітніх у 
випадках непередбачених відповідною статтею Особливої 
частини Кримінального кодексу.

Залежно від тяжкості злочину позбавлення волі неповно
літньому може бути призначене не більше:

• 2 років за вчинений повторний злочин невеликої тяж
кості;

• 4 років за злочин середньої тяжкості;
• 7 років за тяжкий злочин;
• 10 років за особливо тяжкий злочин;
• 15 років за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умис

ним позбавленням життя.
Покарання за сукупністю злочину у вигляді позбавлення 

волі не може перевищувати 15 років.

3. Особливості застосування покарань
Кримінальне законодавство встановлює певні особливості в 

призначенні покарання неповнолітнім. Ці особливості викли
кані тим, що метою покарання неповнолітніх є насамперед 
виправлення, виховання та соціальна реабілітація. Призна
чаючи покарання неповнолітньому, суд, крім загальних засад 
призначення покарання, повинен враховувати: умови його 
життя і виховання; вплив дорослих; рівень розвитку, інші.

Кримінальний закон надає великого значення віковим 
особливостям неповнолітніх, встановленню не тільки того, що 
особа формально досягла віку кримінальної відповідальності, 
а й з’ясуванню всіх індивідуальних психофізичних властивос
тей неповнолітніх певного віку. У  зв’язку з цим передбачаєть
ся виключення кримінальної відповідальності і покарання 
щодо тих неповнолітніх, які хоча і досягли віку, з якого на
стає відповідальність, але відстають у розумовому розвитку 
від того рівня, що є типовим для цього віку, що визначає 
можливість усвідомлювати фактичні ознаки та суспільну не
безпечність вчиненого. Загальні засади призначення,покаран-
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ті щодо неповнолітніх застосовуються з урахуванням специ
фіки їх вікового психофізичного розвитку. Можливість від
м и т о  легкого (порівняно з п о в н о л іт н ім и ) змінювати спрямова
ність пояснює і загальний напрям у призначенні їм покаран
им його пом’якшення. Тому на практиці найпоширенішим є 
тстосування до підлітків пільгових інститутів кримінального 
права. і

4. Примусові заходи виховного характеру
Кримінальний кодекс містить вичерпний перелік примусових 

ін ходів виховного характеру. Примусові заходи виховного ха
рактеру застосовуються судом у випадках вчинення особою ві
ком від 14 до 18 років злочину невеликої та середньої тяжкості, 
іікіцо буде встановлено, що внаслідок щирого каяття та подаль
шої бездоганної поведінки на момент винесення вироку необхід
ність у застосуванні покарання відпала. Застосування примусо- 
них заходів виховного характеру судимості не породжує.

_______________________________________ Кримінальне право України

Примусові заходи виховного характеру

►
Застереження полягає в осуді суспільно небезпечної поведінки 
неповнолітнього, у вимозі припинити таку поведінку під погрозою 
застосування більш суворих заходів

►

1 . . . 11.111 U ІП <іп ІІПІТ1Л ■■ 1 ■■>■ •,

Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог озна
чає встановлення часу, протягом якого неповнолітній повинен пе
ребувати вдома, не може знаходитись у громадських місцях; змі
нювати без згоди органу, який здійснює за ним догляд, місце про
живання, навчання чи роботи; виїжджати в іншу місцевість; забо
рону користуватися певними транспортними засобами чи пред
метами тощо

-►
Передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, що їх 
заміняють, або під нагляд педагогічного або трудового ко
лективу за його згодою, а також окремих громадян на їх про
хання

V , п п ,т т , , , Ч

Покладання на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і 
має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодувати 
матеріальні збитки

->

Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-ви
ховної установи для дітей і підлітків до його виправлення,
але на строк, що не перевищує 3 років (загальноосвітні школи со
ціальної реабілітації -  з 11 до 14 років, ПТУ соціальної реабілітації -  
з 14 до 18 років). Для завершення навчання, здобуття професії 
в окремих випадках строк перебування може бути продовжено на 
1 рік, відповідно до 15 та 19 років. Такі заклади мають особливий 
педагогічний режим
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' Відповідно до чинного кримінального законодавства за
лежно від конкретних обставин вчиненого злочину і особи 
неповнолітнього суд може застосувати до нього одночасно 
кілька примусових заходів виховного характеру. Ухилення 
неповнолітнього від виконання призначених примусових за
ходів виховного характеру веде до скасування судом цих за
ходів, і він притягається до кримінальної відповідальності. 
Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуван
ням примусових заходів виховного характеру є умовним, не
повнолітній не повинен ухилятися від них.

Суд може також визнати за необхідне призначити неповно
літньому вихователя, при цьому батьки, особи, що їх заміня
ють, не звільняються від обов’язків щодо виховання неповно
літнього.

5. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх
Кримінальне законодавство передбачає підстави і правові 

умови умовно-дострокового звільнення осіб, що вчинили зло
чини у віці до 18 років, незалежно від їх віку на момент 
звільнення.
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Особливістю звільнення неповнолітніх порівняно із загаль
ною нормою про умовно-дострокове звільнення є те, що його 
підставою виступає виправлення засудженого, яке доведено 
гумлінною поведінкою і ставленням не тільки до праці, а й до 
навчання.

Якщо умовно-достроково звільнений протягом невідбутої 
частини покарання вчинив новий злочин, то суд призначає 
покарання за правилами, передбаченими Кримінальним ко
дексом України, тобто за сукупністю вироків, з дотриманням 
правил складання покарань та зарахування строку поперед
нього ув’язнення.

Розв’яжіть ситуацію
13-річний Кальченко систематично тікав з дому, роз’їжджав 

по різних містах України і був дрібним крадієм. У другому і чет
вертому класах він залишався на другий рік, а потім покинув 
школу. В 12-річному віці Кальченко викрав у свого старшого 
брата мобільний телефон і годинник, але при спробі виїхати з 
міста його було затримано на вокзалі.

Які заходи кримінально-правового впливу можуть бути 
застосовані до Кальченка?

Запитання для самоперевірки
1. Які особливості кримінальної відповідальності неповно

літніх?
2. Які види покарань можуть застосовуватися до неповно

літніх?
3. Назвіть особливості призначення покарань неповноліт

нім.
4. Які обставини враховуються при призначенні кримі

нального покарання неповнолітньому?
5. Схарактеризуйте примусові заходи виховного характеру, 

які застосовуються до неповнолітніх?
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Тема 4

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

§ 30—31. Загальна характеристика 
екологічного законодавства України

1. Загальна характеристика екологічного права
Людина і природа як частини єдиного цілого взаємопов’язані

1 тісно взаємодіють. Але впродовж останніх двох століть лю
дина почала активно втручатися в природні процеси. Це зу
мовило реальну загрозу для навколишнього середовища і 
різко погіршило умови життя. З появою численних синтетич
них і мінеральних речовин, застосуванням нових технологій 
стан довкілля докорінно змінився. Тепер лише в результаті 
спалювання в атмосферу планети щорічно викидається понад
2 млрд тонн двоокису вуглецю та понад 150 млн тонн сірчано
го газу. Лише в Україні функціонують 1700 шкідливих ви
робництв, що становлять екологічну небезпеку.

За показником дитячої смертності Україна посідає одне з 
перших місць у світі, як і за показником кількості онкологіч
них захворювань. З 1992 р. в Україні смертність перевищує 
народжуваність. Тому дедалі гучніше лунають застороги про 
екологічну небезпеку.

Ї Для допитливих (з історії поняття)
Екологія (від грецької «ойкос» -  будинок, житло, місцепе

ребування і «логос» -  наука, вивчення) -  одна з найдавніших 
наук. Це наука про те, як жити та господарювати у власному 
будинку. Для сучасної людини її будинок -  це планета Земля і 
навколоземний простір («Ближній космос»).

Уперше поняття «екологія» було вжито в 1838 р. у книжці 
«Життя в лісі» американським філософом, письменником-
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романістом Генрі Девізом Торо в розумінні «природознав
ці по». Він вважав, що природу необхідно вивчати, тому що 
нона є справжнім житлом для людей.

Термін «екологія» був запропонований у 1896 р. відомим 
німецьким біологом-дарвіністом Ернстом Геккелем, який вка
зував, що екологія досліджує життя тваринного та рослинного 
сні гу, який веде боротьбу за існування.

Під посини, що виникають у результаті взаємодії суспіль- 
> ти та навколишнього природного середовища (екологічні 
І hi погини), регулюються самостійно галуззю права -  еколо- 
і і і ним правом.

Норма закону
Екологічне право -  це сукупність правових норм, 

що регулюють суспільні відносини з охорони навколиш
нього природного середовища і раціонального викорис
тання природних ресурсів.

Предметом екологічного права є нормативно врегульовані
• V цільні відносини щодо охорони навколишнього природного 
- > ргдовища і раціонального використання природних ресурсів.

Метод екологічного права -  комплексний і є комбінацією 
іун-тодів підгалузей права, які становлять його систему.

Джерелами є система нормативно-правових актів, які вмі
ш у ю т ь  екологічні вимоги і принципи, розраховані на врегу- 
іюиання та охорону екологічних правовідносин. Основу скла
дають положення Конституції України:

• безпечне для життя та здоров’я довкілля;
• достовірну інформацію про стан довкілля;
• відшкодування збитків, завданих здоров’ю або майну 

екологічним правопорушенням.

Буква закону -  Конституція України
Ст. 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтри

мання екологічної рівноваги на території України, по-, 
долання наслідків Чорнобильської катастрофи плане
тарного масштабу, збереження генофонду Українського 
народу є обов’язком держави.

Cm. 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоди 
природі, культурній спадщині, відшкодувати завдані 
ним збитки.

Центральне місце в системі екологічного законодавства 
України посідає Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища». У  ньому закріплено концептуальні 
насади правового регулювання екологічних відносин:

• завдання та основні принципи охорони природи;
• право власності на природні ресурси та їх використання;



Закон
України

Закон
України

Закон
України Закон

України
Закон

України

Закон
України

Закон
України

ПРАВОЗНАВСТВО J

• екологічні права і обов’язки громадян;
• відповідальність за порушення екологічного законодап 

ства тощо.
Положення цього Закону знайшли конкретизацію в чис 

ленних кодексах і законах. 1
Джерелами екологічного права є також підзаконні норма 

тивно-правові акти: укази Президента України, постанови 
Кабінету Міністрів України. У  межах своєї компетенції ви 
дають нормативні акти щодо охорони навколишнього середо 
вища державні органи і органи місцевого самоврядування.

Систему екологічного законодавства України, за пропози 
цією відомого вченого-юриста В. Костецького, можна зобрази 
ти у вигляді дерева. Воно росте на ґрунті, основою якого с 
Конституція України. Коріння цього дерева -  кодекси та за
кони, що регулюють відносини з використання, охорони та 
забезпечення об’єктів природи. Стовбуром є Закон України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», а гіл
ки дерева -  це закони, які ще потрібно прийняти.

Ґ  —  X— w  N

Конституція України
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2. Принципи правової охорони навколишнього 
природного середовища

Екологічне право ґрунтується на загальних та галузевих 
принципах українського права. Загальними, які характеризу
єм її. .іміст права, його сутність і призначення в суспільстві, є 
принципи взаємовідповідальності держави і суспільства, де- 
ммі.рл'гизм, гуманізм, законність, рівноправ’я (рівність перед 
§ппопом), поєднання стабільності і динамізму, рівність прав і 
іиіоіГязків суб’єктів правовідносин, відповідальність за вину.

Буква закону -  Закон України «П ро  охорону навко
лишнього природного середовища»

Cm. 3. Основні принципи охорони навколишнього 
природного середовища

Основними принципами охорони навколишнього при
родного середовища є:
• пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість 

додержання екологічних стандартів, нормативів та лімі
тів використання природних ресурсів при здійсненні 
господарської, управлінської та іншої діяльності;

• гарантування екологічно безпечного середовища для 
життя і здоров’я людей;

• запобіжний характер заходів щодо охорони навколиш
нього природного середовища;

• екологізація матеріального виробництва на основі комп
лексності рішень у питаннях охорони навколишнього 
природного середовища, використання відновлюваних 
природних ресурсів, широкого впровадження новітніх 
технологій;

• збереження просторової та видової різноманітності і ці
лісності природних об’єктів і комплексів;

• науково обґрунтоване узгодження екологічних, економіч
них та соціальних інтересів суспільства на основі поєд
нання міждисциплінарних знань екологічних, соціаль
них, природних і технічних наук та прогнозування стану 
навколишнього природного середовища;

• обов’язковість екологічної експертизи;
• гласність і демократизм при прийнятті рішень, реаліза

ція яких впливає на стан навколишнього природного 
середовища;

• науково обґрунтоване нормування впливу господарської 
та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

• безоплатність загального та платність спеціального ви
користання природних ресурсів для господарської діяль
ності;
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• стягнення збору за забруднення навколишнього природ
ного середовища та погіршення якості природних ресур
сів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законо
давства про охорону навколишнього природного середо
вища та інші.

Вказаними принципами повинні керуватися учасники 
екологічних відносин -  органи законодавчої, виконавчої, су
дової влади, фізичні особи. Закріплення та реалізація цих 
принципів е мірилом правового та соціального характеру 
держави, ефективності всієї її діяльності із забезпечення ра
ціонального природокористування та охорони навколишньо
го природного середовища, показником рівня цивілізованого 
суспільства.

3. Об’єкти правової охорони навколишнього

Правове регулювання охорони чи використання навколиш
нього середовища здійснюється з приводу конкретних об’єктів 
природи, сфери життя людини, всієї земної екосфери. Закон 
України встановлює об’єкти правової охорони навколишнього 
довкілля.

Буква закону -  Закон України «Про охорону навколиш-

Ст. 5. Об’єкти правової охорони навколишнього 
природного середовища

Державній охороні і регулюванню використання на 
території України підлягають: навколишнє природне 
середовище як сукупність природних і природно- 
соціальних умов та процесів, природні ресурси як за
лучені в господарський обіг, так і невикористовуванні 
в народному господарстві в даний період (земля, надра, 
води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тва
ринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.

Особливій державній охороні підлягають території 
та об’єкти природно-заповідного фонду України й інші 
території та об’єкти, визначені відповідно до законодав
ства України.

Державній охороні від негативного впливу несприят
ливої екологічної обстановки підлягають також здоров’я 
і життя людей.

Держава бере на себе зобов’язання охороняти:
• навколишнє природне середовище як сукупність природ

них і природо-соціальних умов та процесів;

природного середовища

нього природного середовища»
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І

природні ресурси як такі, що залучені в господарський 
обіг, так і не використані в народному господарстві в 
даний період: земля, вода, надра, ліс, рослинний та тва
ринний світ, атмосферне повітря;
території та об’єкти природно-заповідного фонду України 
та інші території та об’єкти, які визначені законодав
ством України;
здоров’я і життя людей від негативного впливу несприят
ливої екологічної обстановки.

Розв’яжіть ситуацію
Посівам фермерського господарства «Ранок» під час авіа

ційного обприскування лісових культур отрутохімікатами було 
завдано шкоди на площі 10 га. Крім того, було встановлено, 
що на обробленій отрутохімікатами території загинули зайці 
та інші тварини і птахи. Було виявлено захворювання людей 
після збору ними лісових ягід на цій ділянці.

Укажіть об’єкти правової охорони навколишнього при
родного середовища. Відповідь обґрунтуйте.

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення поняття «екологічне право».
2. Назвіть джерела екологічного права.
3. Схарактеризуйте екологічні правовідносини.
4. Назвіть суб’єкти і об’єкти екологічних правовідносин.
5. Назвіть принципи охорони навколишнього природного 

середовища. Поясніть один з них.
6. У  чому полягають особливості екологічних правовідно

син?
7. Які види об’єктів існують в екологічних правовідноси

нах?

§ 32. Екологічні права та обов’язки 
громадян. Природокористування

1. Екологічні права та обов’язки 
громадян

Метою екологічних прав та обов’язків є забезпечення еко
логічної безпеки. Основні екологічні права та обов’язки люди
ни і громадянина закріплені Конституцією України й конкре
тизовані Законом України «Про охорону навколишнього при
родного середовища».

Згідно із цим Законом громадянам гарантується право на:
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Безпечне для життя і 
здоров’я навколишнє при
родне середовище 
Участь в обговоренні про
ектів законодавчих актів 
щодо розміщення об’єктів, 
які можуть негативно впли
вати на стан навколишньо
го природного середовища 
Участь у розробці та здій
сненні заходів з охорони 
навколишнього природно
го середовища 
Загальне і спеціальне ви
користання природних ре
сурсів
Об’єднання в громадські 
природоохоронні форму
вання
Вільний доступ до інфор
мації про стан навколиш
нього природного 
середовища 
Участь у проведенні гро
мадської екологічної екс
пертизи
Одержання екологічної 
освіти
Звернення до суду щодо 
захисту порушених еколо
гічних прав
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Берегти природу, охороня
ти, раціонально використо
вувати її багатства відпо
відно до вимог законодав
ства про охорону навко
лишнього природного се
редовища
Здійснювати діяльність з 
додержанням вимог еколо
гічної безпеки, інших еколо
гічних нормативів та лімітів 
використання природних 
ресурсів
Не порушувати екологічні 
права і законні інтереси ін
ших суб’єктів
Вносити плату за спеціаль
не використання природних 
ресурсів та штрафи за еко
логічні правопорушення 
Компенсувати шкоду, запо
діяну забрудненням та ін
шим негативним впливом 
на навколишнє природне 
середовище

Екологічне законодавство закріплює екологічні права та 
обов’язки; передбачає гарантії їх реалізації; встановлює соці
альні, економічні та інші основи охорони навколишнього при
родного середовища.

Правовий режим використання природних ресурсів визна
чається правами та обов’язками, які можуть належати суб’єк
там екологічних правовідносин. У  першу чергу він залежить 
від того, знаходиться об’єкт у власності чи наданий для ко
ристування. Зміст права власності визначається цивільним 
законодавством, а зміст права користування природними 
об’єктами -  правом природокористування, яке встановлюєть
ся щодо кожного об’єкта окремим нормативно-правовим ак
том. Так, у ст. 14 Кодексу України «Про надра» перелічено 
види користування надрами (видобування корисних копалин, 
будівництво та експлуатація підземних споруд тощо).

Норма закону
Природокористування -  це процес раціонального 

використання людиною природних ресурсів з метою за
доволення різних потреб та інтересів.
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2. Принципи природокористування

І Ірино природокористування як система правових норм, 
ц.л'1 динних у правовий інститут, ґрунтується на ряді принци- 
*і .ни ч положень, розміщених в різноманітних нормативно- 
мрмноиих актах, віднесених до джерел екологічного права і 
•о і ішиначають його перспективний напрям розвитку.

Головні принципи природокористування:
• Цільовий характер використання природних ресурсів.
• Дотримання екологічних і санітарно-гігієнічних вимог у 

процесі використання природних ресурсів. Зміст вказано
го принципу достатньо повно сформульовано в ст. 40 За
кону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища». Здійснені системи правових, організацій
них, економічних та інших заходів, направлених на охо
рону природи, її ресурсів і об’єктів, а також здоров’я 
людини у процесі природокористування.

• Збалансованість економічних та екологічних факторів у 
процесі природокористування. Забезпечення узгодженого 
вирішення проблем соціально-екологічного розвитку, охо
рони навколишнього природного середовища та раціо
нального використання природних ресурсів в Україні.

• Екосистемний підхід до природи як до цілісного організ
му. Незаподіяння в процесі використання одного при
родного ресурсу шкоди іншим має основне значення для 
права природокористування, як і для екологічного права 
в цілому.

• Непорушення в процесі природокористування прав і ін
тересів інших власників і користувачів природних ресур
сів. Є загальним принципом цивільно-правових відносин. 
Він передбачає нестворення в процесі природокористу
вання перепон для здійснення своїх прав іншим власни
ком об’єкта природокористування.

• Безкоштовність загального та оплатність спеціального 
природокористування.

3. Види природокористування. Загальне 
та спеціальне природокористування

Суб’єктами природокористування є фізичні та юридичні 
особи, а також держава, вони реалізують свої права згідно з 
чинним законодавством. В екологічному законодавстві ви
окремлюють кілька критеріїв класифікації права природоко
ристування, що дає змогу повніше розкрити його зміст. За 
способом виникнення виділяється первинне і вторинне при
родокористування, за строком -  постійне і тимчасове.



Землекористування
для ведення сільського 
господарства, розмі
щення населених пунк
тів, підприємств про
мисловості, транспорту

Водокористування для
задоволення потреб 
населення в питній воді, 
побутових та виробничих 
цілей

Лісокористування
у виробничій діяльності, 
а також в оздоровчих, 
рекреаційних, захисних 
цілях

Використання надр для
видобутку корисних 
копалин, будівництва та 
експлуатації підземних 
споруд

Використування рос
линного світу у вироб
ничій діяльності, а також 
в оздоровчих, рекрецій- 
них цілях

Використання тварин
ного світу для мислив
ства, полювання, 
рибальства, у наукових, 
виховних та естетичних 
цілях

Використання атмос
ферного повітря для
дихання та виробничих 
цілей

1— . • ■ . . --------------■— •/ За об’єктами природокористування поділяється на:

ПРАВОЗНАВСТВО
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Використання об’єктів 
природно-заповідного 
фонду в наукових, 
рекреаційних, естетичних 
та інших цілях

ІІлйбільш поширеною є класифікація залежно від підстав 
■ пі тиснення права природокористування:

Загальне природокористування задовольняє 
життєво необхідні потреби людини. Можливо 
вільно, без будь-якого дозволу компетентних 
або уповноважених на це органів та без оплати 
користуватися природними ресурсами (право 
користуватися водоймищами, пасовищами, 
лісами, парками; право збирання грибів, ягід, 
лікарських рослин тощо).

Спеціальне природокористування виникає 
на підставі виданої відповідним державним 
органом ліцензії (дозволу) і укладеного договору 
(право постійного користування, концесії Ділянки 
лісового фонду).
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Для загального природокористування характерні таїм 
ознаки:

• виникає безпосередньо з нормативно-правових актів;
• встановлюється для задоволення життєво необхідних по] 

треб (матеріальних, оздоровчих тощо);
• реалізація є безоплатною;
• громадяни здійснюють це право без закріплення природі 

них ресурсів за окремими особами;
• реалізується без надання відповідних дозволів;
• обмеження передбачається лише законами.
Спеціальне природокористування, як правило, здійснюєті.Л

ся для задоволення економічних потреб та інтересів суб’єкті н, 
В основі його реалізації є:

• спеціальний дозвіл (ліцензія), зареєстрований у встаноїн 
леному порядку;

• оплатність;
• виділення окремих частин природних об’єктів у відособ

лене користування.

Держава наділяє природокористувачів 
певними правами, одночасно покладаючи 

ряд обов’язків

Природокористувачі

Мають право Зобов’язані

1. Використовувати природні ре
сурси відповідно до їх цільово
го призначення.

2. Використовувати длй своїх по
треб природні ресурси, які зна
ходяться на їх землях, корисні 
копалини місцевого значення, 
лісові угіддя, водні ресурси 
тощо.

3. Використовувати корисні влас
тивості природних ресурсів.

4. Здійснювати загальне та спеці
альне природокористування 
(об’єкти загальнонародної 
власності і приватної колектив
ної власності).

5. Отримувати доходи від вико
ристання природних ресурсів і 
реалізовувати продукцію на 
свій розсуд.

6. Розміщувати виробничі, житло
ві, комунальні та інші будівлі.

1. Забезпечувати використання 
природних ресурсів відповідно 
до їх цільового призначення.

2. Раціонально та економічно ви
користовувати природні ре
сурси.

3. Впроваджувати новітні техно
логії.

4. Додержуватися строків 
у природокористуванні.

5. Не допускати безгосподар- 
ського використання природ
них ресурсів.

6. Своєчасно вносити плату за 
використання природних ре
сурсів.

7. Не порушувати права інших 
власників.

8. Своєчасно компенсувати шко
ду, заподіяну особам у процесі 
використання природних ре
сурсів.

\
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Закінчення таблиці

Природокористувачі

Мають право

f Оскаржувати рішення держав
них органів і посадових осіб, які 
порушують права природоко
ристування в установленому 
порядку, 

м Нимагати через судові органи 
компенсації за шкоду, яка запо
діяна природними ресурсами, і 
усунення перешкод у користу- 
млнні природними ресурсами, 

і Оіримувати компенсацію за по
ліпшення якості природних ре
сурсів у разі їх вилучення або 
добровільної відмови від ко
ристування ними.

Зобов’язані

9. Відновлювати якості природ
них ресурсів.

10. Суворо дотримуватися вимог 
екологічної безпеки у процесі 
використання природних ре
сурсів.

(
Розв’яжіть ситуацію

Хімкомбінат, який виготовляє мінеральні добрива, скидав у 
річку відходи свого виробництва, що призвело до забруднен
ня її, отруєння риби, раків. Були випадки захворювання людей.

Дайте правову оцінку ситуації. Які права громадян були 
порушені? Якого принципу природокористування не було 
дотримано хімкомбінатом? Відповідь обґрунтуйте.

< *9 Запитання для самоперевірки
1. Назвіть екологічні права і обов’язки громадян.
2. Що таке право природокористування?
3. Назвіть види природокористування та суб’єктів.
4. Укажіть права і обов’язки природокористувачів.
5. Схарактеризуйте принципи природокористування.
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ґ

Завдання для узагальнення за темою
І. Виконайте тестові завдання
1. Норми кримінального права в більшості постають як:

A. Норми-заборони.
Б. Норми-приписи.
B. Норми-дозволи.
Г. Норми-правила.
Ґ. Регламентні норми.

2 . Коли виникають кримінально-правові відносини?
A. З моменту виявлення злочину вповноваженими орга

нами.
Б. З моменту притягнення особи до кримінальної відпо

відальності.
B. У  момент вчинення особою злочину.
Г. З моменту прийняття особою рішення про вчинення 

злочину.
Ґ. З моменту відбуття покарання.

3 . Погашення судимості це...
A. Автоматичне її припинення при встановленні певних 

умов.
Б. Припинення судимості за ухвалою суду.
B. Припинення стану судимості внаслідок акту амністії. 
Г. Припинення стану судимості внаслідок акту помилу

вання.

4. Якому поняттю належить визначення «Це стан людини, коли 
вона розуміє характер і значення своїх дій та може керувати 
ними»?
A. Неосудність.
Б. Співучасть у злочині.
B. Вина.
Г. Осудність.
Ґ. Психічний стан людини.

5 . Якому поняттю належить визначення «Це визначені кримі
нальним законом умови, за наявності яких можливе притяг
нення особи до кримінальної відповідальності»?
А. Гіпотеза кримінально-правової норми.
Б. Підстава кримінальної відповідальності.

138



Екологічне законодавство України

В. Кримінальне покарання.
Г. Кримінальна відповідальність.
Ґ. Кримінальний проступок.

6. За умов крайньої необхідності шкода заподіюється...
A. Злочинцю.
Б. Джерелу небезпеки.
B. Суспільним інтересам.
Г. Інтересам третіх осіб.
Ґ. Інтересам держави.

7. Які покарання належать до основних?
A. Штраф.
Б. Громадські роботи.
B. Арешт.
Г. Конфіскація майна.
Ґ. Обмеження волі.
Д. Виправні роботи.
Е. Позбавлення права обіймати певні посади або займа

тися певною діяльністю.
8 . Якого принципу охорони навколишнього природного середо

вища НЕ існує в чинному законодавстві України?
A. Пріоритетність вимог екологічної безпеки.
Б. Обов’язковість екологічної експертизи.
B. Стягнення збору за забруднення навколишнього при

родного середовища та погіршення якості природних 
ресурсів.

Г. Платність загального та безоплатність спеціального 
використання природних ресурсів.

Ґ. Збереження видової різноманітності природних об’єк
тів.

9. До спеціального природокористування відноситься:
A. Право користуватися водоймищами.
Б. Право збирання грибів, ягід, лікарських рослин.
B. Право на видобуток вугілля.
Г. Право користуватися пасовищами, лісами, парками.

10. Установіть відповідність між характеристиками видів 
природокористування та поняттями.
A. Землекористування.
Б. Використання надр.
B. Водокористування.
Г. Використання тваринного світу.
Ґ. Використання атмосферного повітря.

1. Задоволення потреб населення в питній воді, для 
побутових та виробничих цілей.
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2. Видобуток корисних копалин, будівництво та екс
плуатація підземних споруд.

3. Дихання та виробничі цілі.
4. Мисливство, полювання, рибальство, наукові, ви

ховні та естетичні цілі.

11. Розташуйте в логічній послідовності стадії кримінального
процесу.
A. Розгляд справи за апеляцією.
Б. Досудове слідство.
B. Провадження в касаційній інстанції.
Г. Порушення кримінальної справи.
Ґ. Судовий розгляд.
Д. Перегляд судових рішень у порядку виняткового про

вадження.
Е. Попередній розгляд справи суддею.
Є. Розгляд справи за апеляцією.

Ж. Виконання вироку, ухвали і постанови суду.

II. Порівняйте пари понять
A. Амністія -  помилування.
Б. Обмеження волі -  позбавлення волі.
B. Злочинна група -  злочинна організація.
Г. Загальне природокористування -  спеціальне природо

користування.

III. Виправте помилки, допущені учнем у самостійній роботі
A. Протиправність -  це суспільна небезпека злочину, що 

зумовлюється не лише тим, що діяння передбачене в 
законі, а й тим, що його вчинила винна особа.

Б. Об’єкт злочину характеризує зовнішню сторону по- 
сягнення.

B. Заподіяння шкоди правоохоронним інтересам для до
сягнення суспільно корисної мети -  це необхідна обо
рона.

Г. Розмір штрафу визначається залежно від тяжкості 
вчиненого злочину з урахуванням майнового стану 
винного в межах від 60 до 900 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Ґ. Державна екологічна експертиза може здійснюватися 
в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічно
го обґрунтування, за ініціативою громадськості.

Д. Перелік пом’якшуючих обставин є остаточним.
Е . Умовами звільнення від кримінальної відповідальнос

ті є: вчинення особою злочину невеликої чи середньої 
тяжкості, вчинення злочину вперше, примирення 
винного з потерпілим.
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і ' Гарантіями екологічних прав громадян є умови, при
муси і засоби, за допомогою яких ці права забезпечу
ються.

Ж. Екологічне право кодифіковано.

IV. Розв’яжіть ситуації

1. Як здійснила діяння кожна із вказаних осіб: умисно, необе
режно чи невинно?
'Гри людини в різних ситуаціях розпалили багаття непо- 

/і,плік лісопильні. Лісопильня спалахнула, що призвело до 
импалу значної частини лісу, пошкодження будівель, але 
обійшлося без людських жертв.

A. Перший був звільнений з лісопильні і бажав, щоб 
вона згоріла.

Б. Другий розумів, що розпалювати багаття поблизу лі
сопильні небезпечно, але сподівався, що якось обі
йдеться.

B. Третій навіть не підозрював, що за парканом знахо
диться лісопильня.

• Відповідь обґрунтуйте.

2. Яка із вказаних нижче дій є злочином?
A. Виявивши пошкодження залізничної колії, громадя

нин Семенець відібрав у перехожої червону хустку, щоб 
просигналити машиністу під’їжджаючої електрички.

Б. Слуний помітив підлітка, який взяв з вітрини банку 
консервів. Щоб затримати крадія, Слуний наніс йому 
кілька ударів металевим прутом. Хлопець отримав 
струс мозку і перелом руки.

B. На Кремінного напало п’ятеро озброєних хуліганів, 
що заявили про свій намір побити його. Кремінний у 
відчаї розбив скляну вітрину магазину, де спрацюва
ла сигналізація. Коли хулігани почали його бити, до 
них під’їхала міліцейська машина.

Г. Офіцер віддав наказ підлеглому солдату доставити 
1 кг опіуму за адресою: м. Черкаси, вул. Правди, 
буд. 721, кв. 279; Солдат виконав наказ.

• Відповідь обґрунтуйте.

3 . У яких із вказаних випадків може йтися про наявність
пом’якшуючих обставин?
А. Санітар Васильченко під час бійки зламав Селезню 

руку, а потім негайно наклав пов’язку, шину і гіпс.
Б. Необдуманий, у п’яному стані, підпалив сарай Сусідо

ва, а вранці прийшов до нього з вибаченнями, побу
дував новий сарай і віддав Сусідову своє сіно.

__________________________Екологічне законодавство України
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В. Сірко запідозрив, що в його гараж заліз крадій, ви
стрелив у темноту і попав в Необачного, який зайшов 
у гараж слідом за кошеням.. Сірко відвіз Необачного 
до лікарні і, коли той знаходився там, регулярно від
відував його, приносив печиво і яблука.

Г. Засуха і його подільники відібрали у випадкового пе
рехожого шапку, кожушок і валізу. Вранці Засуха 
пішов з повинною в міліцію, віддав шапку і допоміг 
знайти інших злочинців.

Ґ. Ващенко з надзвичайною жорстокістю знущався над 
бродячою собакою, і обурений цим Справедливий вда
рив катівника цеглиною по голові. Ващенко отримав 
струс мозку.

4. У яких із вказаних випадків настане юридична відповідаль
ність і яка?
A. Директор державного заповідника склав протокол 

про забруднення та засмічення річки Сула промисло
вими відходами, які скидала птахофабрика.

Б. Науменко, не маючи ліцензії на полювання, застре
лив дику свиню, яка їла картоплю в його городі.

B. Член садово-городнього товариства Куценко вирубав 
у лісі, який межує з територією товариства, біля пар
кана 2 сосни для власного господарства.

Г. У  прокуратуру міста надійшла заява від жителів одного 
мікрорайону про те, що на літньому майданчику кафе 
до 2 години ночі постійно звучить голосна музика. 
Директор кафе, до якого зверталися жителі з прохан
ням вжити заходів щодо зменшення шуму, ніяк не від- 
реагував на їхнє прохання.

• Відповіді аргументуйте.
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ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 5

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 33 -34 . Загальна характеристика 
цивільного права та цивільних 

правовідносин

1. Предмет та метод цивільного права. 
Цивільний кодекс України

Безліч різноманітних відносин між людьми, юридичними 
особами та суб’єктами публічного права керуються нормами 
цивільного права. Та частина суспільних відносин, що регу
люється цивільною галуззю права, становить предмет цивіль
ного права.
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Буква закону -  Цивільний кодекс України
Cm. 1. Відносини, що регулюються цивільним за 

конодавством
Цивільним законодавством регулюються особист 

немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) 
засновані на юридичній рівності, вільному волевияі» 
ленні, майновій самостійності їх учасників.

Метод цивільного права характеризується такими озна 
ками:

• учасники цивільних відносин мають самостійний органі
заційно-майновий статус;

• сторони мають юридичну рівність;
• правовідносини виникають лише з волі обох сторін;
• відносини виникають і здійснюються на підставі право 

вих норм та особливих юридичних фактів (подій і дій);
• відносини мають диспозитивний характер, тобто їхні 

учасники повністю або частково визначають характер 
відносин між собою;

• конфлікти між учасниками вирішуються судом у позов
ному порядку;

• цивільно-правова відповідальність має відновлювально- 
компенсаційний характер, тобто спрямовується на май
новий статус особи, а не на саму особу.

Норма закону
Цивільне право ->це галузь приватного права, яка є 

сукупністю цивільно-правових норм, закріплених у Ци  
вільному кодексі України, інших нормативно-правових 
актах, що регулює особисті немайнові та майнові від
носини між учасниками з метою задоволення їх по
треб та захисту інтересів.

Учасники цивільних відносин 
(за ст. 2 Цивільного кодексу України)

Фізичні
особи

Юридичні
особи

Держава
Україна

Автономна
Республіка

Крим
Територіальні

громади
Іноземні 

держави та інші 
суб’єкти права

З огляду на предмет і метод правового регулювання галузі 
цивільного права, цивільне законодавство має свої специфічні 
загальні засади:
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• неприпустимість свавільного втручання у сферу особис
того життя людини;

• неприпустимість позбавлення права власності, крім ви
падків, встановлених законом;

• свобода договору;
• свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена 

законом;
• судовий захист цивільного права та інтересу;
• справедливість, добросовісність та розумність.
І Цивільне право, як і будь-яка інша самостійна галузь, має 

(і мою організаційну структурну будову. Основними її складо- 
имми є правові норми, які, в свою чергу, об’єднуються у певну 
і поріднену категорію -  цивільно-правові інститути (інститут 
права власності, позовної давності тощо). Серед багатьох ін- 
і тмтутів цивільного права є такі, що містять норми, які за- 
« юеовуються при регулюванні всіх цивільно-правових відно- 
« ми, тобто вони утворюють Загальну частину цивільного 
н/хіва (основні положення, суб’єкти та об’єкти цивільних прав, 
мравочини, представництво і довіреність, строки і терміни у 
попільному праві та позовну давність).

Інші ж, які регулюють безпосередньо конкретні майнові та 
особисті немайнові відносини, утворюють Особливу (спеціаль
нії) частину цивільного права (особисті немайнові права, ре- 
іоие право, право інтелектуальної власності, зобов’язальне 
право, спадкове право).

Джерела цивільного права: Конституція України, Цивіль
ний кодекс України, акти Президента України, постанови 
Кабміну, договори, звичаї, аналогія та міжнародні договори.

Буква закону -  Цивільний кодекс України 

Ст. 7. Звичай
1. Цивільні відносини можуть регулюватися звича

єм, зокрема звичаєм ділового обороту.

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене 
актами цивільного законодавства, але є усталеним у 
певній сфері цивільних відносин.

2. Звичай, що суперечить договору або актам цивіль
ного законодавства, у цивільних відносинах не застосо
вується.

Ст. 8. Аналогія
1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим 

Кодексом, іншими актами цивільного законодавства 
або договором, вони регулюються тими правовими нор
мами цього Кодексу, інших актів цивільного законо
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давства, що регулюють подібні за змістом цивільні від 
носини (аналогія закону).

2. У  разі неможливості використати аналогію закону 
для регулювання цивільних відносин вони регулюються 
відповідно до загальних засад цивільного законодавстві! 
(аналогія права).

2. Цивільні правовідносини
У  результаті регулювання нормами цивільного права су

спільних відносин за участю громадян та організацій вони 
набувають правової форми і стають цивільними правовідноси
нами.

Норма закону
Цивільні правовідносини — це майнові або особисті 

немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного 
права, що виникають між автономними і рівноправни
ми суб’єктами, наділеними суб’єктивними правами та 
обов’язками.

Кожні правовідносини передбачають наявність низки необ
хідних елементів, без яких не можуть існувати. Вони склада
ються між його певними учасниками -  суб’єктами -  стосовно 
майнового або немайнового блага -  його об’єкта. Важливим 
елементом є зміст, що знаходить своє відображення в кон
кретних суб’єктивних правах і обов’язках учасників право
відносин.

Елементи складу цивільних правовідносин

Суб’єкти

Особи, наділені 
цивільною право- 
суб’єктністю і на 
яких поширюєть
ся дія цивільних 
норм

! До них належать: 
І* фізичні особи; 
р юридичні особи;
• держава Україна 

та інші суб’єкти 
публічного права

Об’єкти

Конкретні блага, 
з приводу яких 
суб’єкти вступа
ють між собою 
у правовідносини

Ними можуть 
бути: речі (майно); і 
певні дії, робота 
або послуги; ре
зультати духовної і 
та інтелектуальної j 
діяльності; осо
бисті немайнові 
блага

Зміст

Суб’єктивні права 
і відповідні їм 
юридичні 
обов’язки

Зміст включає: 
матеріальний 
аспект (фактичну 
поведінку учасни
ків);
юридичний 
аспект(права та 
обов’язки)
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3. Види цивільно-правових відносин

____________________________________ Цивільне право України

ІІ,ині./іьні правовідносини класифікуються за різними під- 
н її нами. •

Hit характером взаємозв’язку між управомоченою та зобо- 
И'н зчіпно особами: абсолютні та відносні.

Лпсолютні правовідносини мають місце тоді, коли управо- 
МІІ'Мпому суб’єкту протистоїть необмежене коло осіб, від яких 
|ін і мі помочена особа може вимагати виконання певних
 0 пенсів, у тому числі утримуватися від порушення прав та
..... о них інтересів. Таким є право власності, де власник може
ними гати від усіх інших утримуватися від дій, які порушува
н і о ного право власності.

Підносні правовідносини мають місце там і тоді, коли особі, 
. уО'скту права протистоїть певна особа (особи), наділена пра
ними і обов’язками, що мають виконуватися. Як правило,
....... а зі сторін у правовідносинах має комплекс прав і
ііОіиі’язків. Коло відносних правовідносин досить широке, на 
мі/іміну від абсолютних. Це правовідносини щодо реалізації 
іпгобів цивільно-правового захисту -  зобов’язальні правовід-
ІІНГИІІИ ТОЩО.

Ui об’єктом правовідносини можна згрупувати в майнові 
ні немайнові. 4

У правовідносинах майнового характеру об’єктом є майно- 
и І <>лага, що відображають або сам факт приналежності цих 
мішкових благ певному суб’єкту (право власності та його по- 
і /і.н і), або перехід цих майнових благ (за заповітом). Особисті 

т майнові правовідносини регулюють взаємовідносини між
1 , о’єктами права з приводу таких об’єктів, як інтелектуальна 
іиіисність, засоби індивідуалізації товару або виробника, інші 
пгмайнові права.

За способом задоволення інтересу розрізняють речові та 
юґюв’язальні правовідносини.

Речові права -  це абсолютні права, які відображають, за
їрі плюють приналежність матеріальних благ певному суб’єкту, 
можливість його впливу на річ та захисту її від посягань будь- 
шшх третіх осіб. їм протиставляють зобов’язальні правовідно
сини, які втілюють динаміку майнових стосунків суб’єктів 
ції вільно-правових відносин для передачі майна, виконання 
робіт, надання послуг, використання продуктів інтелектуаль
ної власності. Поділ на речові та зобов’язальні має практичне 
іначення: у речових правах правовідносини реалізуються через 
активні дії уповноваженої особи, а в зобов’язальних -  через 
никонання обов’язків боржником. Тому речові права є абсолют
ними, а зобов’язальні -  відносними.
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Існують й інші класифікації цивільних правовідносин: за 
лежно від структури (прості, складні), за характером спряму 
вання (регулятивні, охоронні).

4. Юридичні факти
Норми права, які містяться в цивільних законах, самі со

бою не створюють, не змінюють та не припиняють правовід
носин. Для цього необхідне настання передбачених правовим 
нормами обставин -  юридичних фактів. Юридичним визна
ється факт реальної дійсності, що має юридичне значення.

Норма закону
Юридичні факти -  конкретні життєві обставини, 

передбачені правовими нормами, що спричиняють ви
никнення, зміну чи припинення правовідносин.

Юридичні факти різноманітні й класифікуються за різни
ми підставами. Залежно від впливу волі суб’єктів факти поді
ляються на дії та події. У  діях проявляється воля суб’єктів 
права. Залежно від їх дозволеності законом вони поділяються 
на правомірні та неправомірні.

Що стосується цивільних правовідносин, то відповідно до 
ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов’язки 
виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного за
конодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими ак
тами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки.

Підстави виникнення цивільних прав 
та обов’язків

Договори 
та інші 

правочини

J

Створення 
літературних, 
художніх тво
рів, винахо
дів та інших 
результатів 

інтелектуаль
ної, творчої 
діяльності

Завдання 
майнової 

(матеріаль
ної) та 

моральної 
шкоди іншій 

особі

І

Інші
юридичні

факти

Правомірні юридичні факти поділяються на юридичні акти -  
правомірні дії суб’єктів, що мають на меті створення, зміну або 
припинення правовідносин, та юридичні вчинки -  правомірні
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ні суб’єктів, з якими закон пов’язує певні юридичні наслідки 
ін'іжлежно’від того, чи була в суб’єкта мета досягнення певного 
результату.

Цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосеред
ньо з підстав, передбачених актами цивільного законодавства. 
Особливим видом юридичних актів є рішення суду, що вста- 
иоіиіюють цивільні Права та обов’язки (рішення суду про ви- 
иі,іпня права власності на будинок, власник якого невідомий).

До юридичних вчинків можна зарахувати знахідку скарбу,
• тнорення творів літератури, науки.

Окремо виділяють акти цивільного стану.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 49. Акти цивільного стану
1. Актами цивільного стану є події та дії, які йероз- 

ривно пов’язані з фізичною особою і започатковують, 
змінюють, доповнюють або припиняють її можливість 
бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків.

2. Актами цивільного стану є народження фізичної 
особи, встановлення її походження, набуття громадян
ства, вихід із громадянства та його втрата, досягнення 
відповідного віку, надання повної цивільної дієздатнос
ті, обмеження цивільної дієздатності, визнання особи 
недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, 
зміна імені, інвалідність, смерть тощо.

Серед неправомірних дій традиційно виділяють: порушення 
юбов’язань, заподіяння шкоди іншій особі (делікт), здійснення 
недійсної угоди тощо.

У  випадках, встановлених актами цивільного законодавства 
або договором, підставою виникнення цивільних прав та 
обов’язків може бути настання або ненастання певної події. П о
д і ї -  це явища реальної дійсності, які відбуваються незалежно 
під волі осіб, але водночас впливають на виникнення, зміну або 
припинення цивільних правовідносин. Так, стихійне лихо є 
юридичним фактом, який впливає на правовідносини страху- 
иання (дає право на отримання страхового відшкодування у 
аипадку пошкодження житлового будинку).

Об’єктами цивільних правовідносин стає все, з приводу чого 
виникають та здійснюються цивільні права та обов’язки, тобто 
все, що є предметом або результатом діяльності учасників.

5. Об’єкти цивільних правовідносин: 
поняття та види
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(  : ~fcgSJU. Буква закону -  Цивільний кодекс України 

Ст. 177. Види об’єктів цивільних прав
Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші 

та цінні папери, інше майно, майнові права, результати 
робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої ді
яльності, інформація, а також інші матеріальні й нема
теріальні блага.

Таким чином, об’єкти цивільних прав можна поділити на 
чотири основні групи, відносно яких виникають різні за зміс
том правовідносини:

• майно (речі), що є об’єктами речових прав;
• дії (роботи, послуги), а також майнові права та обов’язки;
• результати інтелектуальної (творчої) діяльності;
• особисті нематеріальні блага, що є об’єктом абсолютних 

особистих немайнових прав.
Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть 

виникати цивільні права та обов’язки. Законодавством вста
новлюється певний порядок користування та межі розпоря
дження річчю, тобто правовий режим речі.

Залежно від особливостей правового режиму речей, їх ці
льового призначення, інших критеріїв здійснюється їх класи
фікація. Особливим об’єктом цивільних прав є тварини. Згід
но зі ст. 180 ЦК України на них поширюється правовий ре
жим речі, крім випадків, встановлених законом.

До основних груп речей належать:
• Речі рухомі й нерухомі. Поділ речей на рухомі та нерухо

мі є традиційним для цивільного права. Основною від
мінною ознакою рухомих і нерухомих речей є їхній 
зв’язок із землею. До нерухомих речей належать земель
ні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній 
ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знеці
нення та зміни їх призначення. Деякі вчені відносять до 
нерухомості й такі об’єкти, як повітряні та морські суд
на, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, які 
через їхню високу вартість підлягають державній реє
страції. Рухомими є речі, які можна вільно переміщува
ти у просторі.

• Речі подільні та неподільні. Подільною є річ, яку можна 
поділити без втрати її цільового призначення. Неподіль
ною є річ, яку не можна поділити без значної втрати, 
непомірної шкоди для її цільового призначення.

• Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками. 
Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона 
наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють
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(

її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи 11. 
ІЦ речі є незамінними. Наприклад, конкретний будинок 
початку XX ст., розташований у центрі міста Києва. Річ 
< визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки 
властиві всім речам того ж роду, вимірюється числом, 
вагою, мірою. Наприклад, учнівська ручка.
Речі споживні та неспоживні. Споживною є річ, яка вна
слідок одноразового її використання знищується або при
пиняє існувати у первісному вигляді. Наприклад, про
дукти харчування. Неспоживною є річ, яка призначена 
для багаторазового використання і зберігає при цьому 
свій первісний вигляд протягом тривалого Часу.
Головна річ і приналежність. Річ, потрібна для обслуго
вування іншої (головної) речі й пов’язана з нею спільним 
призначенням, є її приналежністю. Наприклад, скрипка 
і футляр до неї. Правове значення такого поділу полягає 
у визначенні правового режиму приналежності, згідно з 
яким приналежність слідує за головною річчю, якщо 
інше не встановлено договором або законом.
Складні речі та складові частини речі. Складною вважа
ється річ, утворена з кількох речей, які являють єдине 
ціле, що дає змогу використовувати її за призначенням. 
Складовою частиною речі є все те, що не може бути відо
кремлене від речі без її пошкодження або істотного зне
цінення.
Продукція, плоди та доходи. Продукцією, плодами та 
доходами є все те, що виробляється, добувається, одер
жується з речі або приноситься нею (приплід від худоби, 
урожай від насаджень, відсотки від банківських внесків 
тощо).

Розв’яжіть ситуацію
Громадянин Лірник домовився про купівлю скрипки роботи 

італійського майстра XIX ст. Договір був укладений та нотарі
ально завірений на суму 375 тисяч гривень. Коли продавеЦь 
почав виконувати свою частину договору, а саме -  передав 
скрипку, виявилося, що він має намір передати її без футляра 
та смичка. Після суперечки продавець погодився передати 
футляр та смичок за окрему плату.

Лірник Дмитро вважає, що продавець не виконав своєї 
частини договору і вимагає через суд повернути йому речі, 
необхідні для обслуговування інструмента.

У  кого зі сторін договору кращі судові перспективи? По
ясніть свою думку, спираючись на нормативно-правовий 
акт, що регулює дані правовідносини.
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Запитання для самоперевірки
1. Що є предметом цивільного права?
2. Схарактеризуйте метод правового регулювання цивіль

них правовідносин.
3. Дайте визначення понять «звичай ділового обороту», 

«аналогія права», «аналогія закону».
4. Назвіть елементи складу цивільних правовідносин.
5. Що є підставами виникнення, зміни та припинення ци

вільних правовідносин?
6. За якими видами можна класифікувати цивільно-правові 

відносини?
7. Наведіть приклади правомірних дій у цивільному праві.
8. Які класифікації речей як предметів матеріального світу 

ви можете назвати? Супроводжуйте свою відповідь при
кладами.

§ 35-36 . Суб’єкти цивільних 
правовідносин

1. Фізичні особи як суб’єкти цивільних 
правовідносин

Особливістю правового статусу суб’єктів цивільного права 
є те, що вони повинні бути наділені цивільною правосуб’єкт- 
ністю, яка включає два елементи: цивільну правоздатність та 
цивільну дієздатність.

------------------------ --------------

Цивільна
правоздатність +

. . і -------------- ---------------------,
Цивільна

дієздатність

1
1 Цивільна

правосуб’єктність

Характеризуючи суб’єктів цивільного права, розрізняють 
фізичних та юридичних осіб. Людина як учасник цивільних 
відносин вважається фізичною особою. Юридичною особою є 
організація, створена і зареєстрована у встановленому зако
ном порядку.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 25. Цивільна правоздатність фізичної особи
1. Здатність мати цивільні права і обов’язки (цивіль

ну правоздатність) мають усі фізичні особи.
2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у 

момент її народження.
4. Цивільна правоздатність фізичної особи припиня

ється в момент її смерті.
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УН фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні пра
ні обов’язки. Фізична особа має всі особисті немайнові пра
ні здатна мати всі майнові права, що встановлені Консти- 

*V іііпо України та Цивільним кодексом. Правочини, що об- 
М» кують можливість фізичної особи мати не заборонені за
ломом цивільні права та обов’язки, є нікчемними.

І Норма закону
Цивільна дієздатність -  здатність фізичної особи 

своїми діями набувати для себе цивільних прав і само
стійно їх здійснювати, а також здатність своїми ді
ями створювати для себе цивільні обов’язки, самостій
но їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 
невиконання.

І Цивільна дієздатність залежить від віку і психічного стану 
фін очної особи. Цивільний кодекс України виділяє часткову, 
неповну, повну або обмежену дієздатність. Фізична особа, що 
і іраждає на хронічний, стійкий психічний розлад і не здатна 
усвідомлювати своїх дій та (або) керувати ними, за рішенням
• уду може бути визнана недієздатною.

Тривала відсутність громадянина в місці його постійного 
проживання за браком відомостей про його місце перебування 
чім і пає права та інтереси інших осіб, з якими він перебуває в 
правових зв’язках. Так, невизначеними можуть залишатися 
мп йнові, аліментні, пенсійні, трудові та інші права та обов’язки 
иідсутньої особи. З метою усунення такої правової невизна
ченості законом передбачено створення спеціального легаль
ного статусу -  визнання особи безвісно відсутньою.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 43. Визнання фізичної особи безвісно від

сутньою
1. Фізична особа може бути визнана судом безвісно 

відсутньою, якщо протягом одного року в місці її по
стійного проживання немає відомостей про місце її пере
бування.

2. У  разі неможливості встановити день одержання 
останніх відомостей про місце перебування особи почат
ком її безвісної відсутності вважається перше число мі
сяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відо
мості, а в разі неможливості встановити цей місяць -  
перше січня наступного року.

На підставі рішення суду про визнання фізичної особи без
вісно відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання 
описує належне їй майно та встановлює над ним опіку.
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Визнання особи безвісно відсутньою за умови її тривалі 
відсутності не усуває певної невизначеності її легального сті 
тусу, оскільки вона визнається учасником окремих правові 
носин, які можуть бути припиненими лише зі смертю особи

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 46. Оголошення фізичної особи померлою
1. Фізична особа може бути оголошена судом помеї 

лою, якщо у місці її постійного проживання немає від< 
мостей про місце її перебування протягом трьох років, 
якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожувал 
їй смертю або дають підставу припускати її загибель ві; 
певного нещасного випадку, -  протягом шести місяців.

3. Фізична особа оголошується померлою від дня на 
брання законної сили рішення суду про це.

Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою 
прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі 
смерті. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, 
не мають права відчужувати протягом п’яти років нерухоме 
майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини.

2. Юридичні особи як суб’єкти 
цивільного права

Юридичні особи є одним з суб’єктів цивільного права.

Буква закону -  Цивільний кодекс України 

Ст. 80. ЇІоняття юридичної особи
1. Юридичною особою є організація, створена і заре

єстрована у встановленому законом порядку.
Ознаки юридичної особи:
• створення та реєстрація у встановленому законом по

рядку;
• можливість мати цивільну правосуб’єктність;
• право бути позивачем і відповідачем у суді;
• організаційна єдність;
• майнова відокремленість;
• самостійна майнова відповідальність;
• індивідуалізація юридичної особи, тобто наявність влас

ного найменування та місцезнаходження.
Юридична особа здатна мати такі самі цивільні права та 

обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю приро
дою можуть належати лише людині. Правоздатність і дієздат
ність юридичної особи виникають одночасно -  у момент її
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МИ' і пішої реєстрації і внесення її до Єдиного державного 
|І#“ • і ру підприємств і організацій України.

Юридична особа може створюватися шляхом заснування 
ііиіімі 11 бо в результаті реорганізації діючої юридичної особи з 
Дн ці'ржанням вимог законодавства. Виділяють такі основні 
[||||ні оГ)и утворення юридичних осіб: розпорядчий, дозвільний і 

і' мчтивно-явочний. У  розпорядчому порядку, як правило, 
. іипрюються юридичні особи публічного права, у нормативно-
м...тому -  приватного права.

Під повідно до ст. 104 ЦК України юридична особа припи
ни сіює існування в результаті передання всього майна, прав 
|н обов’язків іншим юридичним особам -  правонаступникам 
(п ниття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті 
ііинідації.

------------------------------------------
і Припинення юридичної особи

Л X

Реорганізація Ліквідація

Злиття

1 Ірипи-
ноння
юридич
ної особи,
іа якого
иоі май
нові пра
на та
обов’язки
перехо
дять до
юридич
ної особи,
що утво
рюється
внаслідок
злиття

1

Поділ
І

Приєднання| і  Перетво
рення

Припи
нення 
юридичної 
особи, за 
якого всі 
майнові 
права і 
обов’язки 
перехо
дять у від
повідних 
частках до 
кожної з 
юридич
них осіб, 
що утво
рюються 
внаслідок 
поділу

J

Припи
нення 
юридич
ної особи, 
за якого 
від однієї 
або кіль
кох юри
дичних 
осіб до 
іншої пе
реходять 
усі майно
ві права 
та обо
в’язки 
приєдна
них юри
дичних 
осіб

Зміна 
організа
ційно- 
правової 
форми, за 
якої до 
нової
юридичної 
особи пе
реходить 
усе май
но, права 
та обо
в’язки 
поперед
ньої юри
дичної 
особи

Припи
нення 
юридич
ної особи 
без пра- 
вонаступ- 
ництва 
інших 
юридич
них чи фі
зичних 
осіб

Новий Цивільний кодекс України відмовився від такого 
терміна, як реорганізація, який традиційно у цивільному 
праві визнавався однією з форм припинення юридичної особи, 
за якої виникає правонаступництво. Незважаючи на те, що 
ЦК України відмовився від інституту реорганізації, в законо
давчих актах, які були прийняті вже після цього, використо
вується такий термін, як узагальнююче поняття, яке об’єднує
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такі процеси, як злиття, приєднання, поділ, перетворення т 
виділ (виділення). Так, ст. 56 Господарського кодексу України 
встановлює, що суб’єкт господарювання може бути створенії} 
шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділу, поділу, 
перетворення) діючого суб’єкта господарювання з додержаи* 
ням вимог законодавства.

Буква закону -  Цивільний кодекс України 

Ст. 110. Ліквідація юридичної особи
. 1. Юридична особа ліквідується:
1) за рішенням її учасників або органу юридично 

особи, уповноваженого на це установчими документами 
у тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який 
було створено юридичну особу, досягненням мети, для 
якої її створено, а також в інших випадках, передбаче 
них установчими документами;

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною 
державної реєстрації юридичної особи через допущені 
при її створенні порушення, які не можна усунути, а 
також в інших випадках, встановлених законом.

3. Види юридичних осіб
Цивільне законодавство, а саме ст. 81 ЦК України, класи

фікує види юридичних осіб.
Залежно від способів об'єднання осіб та (або) майна:
• юридичні особи, які об’єднують тільки осіб (об’єднання 

громадян, політичні партії, благодійні організації, релі
гійні організації);

• юридичні особи, які об’єднують осіб та майно (виробничі 
кооперативи);

• юридичні особи, які об’єднують майно (товариства з об
меженою відповідальністю та додатковою відповідальніс
тю, акціонерні товариства).

Залежно від способів створення:
• юридичні особи приватного права, які створюються на 

підставі установчих документів;
• юридичні особи публічного права, які створюються роз

порядчим актом Президента України, органу державної 
влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 
органу місцевого самоврядування.

ЦК України регулює порядок створення, організаційно- 
правові форми, правове становище юридичних осіб. Порядок 
утворення та правовий статус юридичних осіб публічного пра
ва встановлюється Конституцією України та законом.
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і >г чіііі.іаційно-правова форма юридичних осіб -  це видова 
|#|жит«'|)ИСТИКа юридичної особи, в основі виділення якої 

і їй і, иизначена в законі сукупність пов’язаних між собою

?<».... . що дають підставу вирізняти одну юридичну особу від
НННІЇ у зовнішньому прояві. Цивільний кодекс України виді

нні тільки два види організаційно-правових форм -  товари- 
рнні ні установи.

Види організаційно-правових форм 
юридичних осіб 

(за статтями 83-86 Цивільного кодексу)

Організаційно-правові форми юридичних осіб

і..................................)
Товариства Установи

Підприємницькі Непідприємницькі

Господар
г

Виробничі Споживчі (
ські коопера- j коопера

ювариства тиви тиви
1.....................J 1 ..................J 1

Об’єднання і 
громадян

Повне
юііариство

ІКомандитне
товариство

Товариство 
з обмеже
ною відпо- 

; відальністю

Товариство 
з додатко
вою відпо

відальністю

Акціонерне
товариство

Норма закону
Товариство -  це організація, створена шляхом 

об’єднання осіб (учасників), які мають право участі в 
цьому товаристві.

Установа -  це організація, створена однією або кіль
кома особами (засновниками), які не беруть участі в 
управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього 
майна для досягнення мети, визначеної засновниками, 
за рахунок цього майна.

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з 
метою одержання прибутку та наступного його розподілу між 
учасниками {підприємницькі товариства), можуть бути ство
рені лише як господарські товариства або виробничі коопера
тиви. Непідприємницькими товариствами є товариства, які
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не мають на меті одержання прибутку для його наступної 
розподілу між учасниками.

Порівняйте поняття
Опрацювавши главу 8 Цивільного кодексу Україи 

«Підприємницькі товариства», а саме § 1 «Господарські тон; 
риства», заповніть порівняльну таблицю видів господарські 
товариств.

Критерії
для

порівняння

Повне
товари

ство

Командит- 
не товари

ство

Товари
ство з об
меженою 
відпові

дальністю

Товари
ство з до
датковою 
відпові

дальністю

Акціонер
не товари

ство

Визначення Ст. 119 Ст. 133 Ст. 140 Ст. 151 Ст. 152

Установчі
документи 1
Статутний
капітал І
Визначення 
меж відпові
дальності 1

Інші критерії 1

Запитання для самоперевірки
1. Хто є фізичною особою за Цивільним кодексом України?
2. Дайте визначення правоздатності і дієздатності фізичних 

осіб.
3. Які види дієздатності ви знаєте?
4. Дайте визначення юридичної особи.
5. Схарактеризуйте ознаки юридичної особи.
6. Які існують способи виникнення юридичних осіб?
7. Як Цивільний кодекс України класифікує види юридич

них осіб?

§ 37-38. Правочини
1. Поняття та ознаки правочину

Правочин є найпоширенішою підставою виникнення ци
вільних прав та обов’язків. Він є юридичним фактом та являє 
собою вольові дії, спрямовані на досягнення певного результа
ту, тобто є обставиною, з настанням якої закон пов’язує ви
никнення, зміну або припинення цивільних правовідносин.
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§

Буква закону -  Цивільний кодекс України 

Ст. 202. Поняття та види правочинів
1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи 

багатосторонніми (договори).
3. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, 

яка може бути представлена однією або кількома осо
бами. Односторонній правочин може створювати обов’яз
ки лише для особи, яка його вчинила.

4. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена 
дія двох або більше сторін.

Для допитливих (з історії поняття)
Поняття «правочин» є суто українським терміном, який 

раніше використовувався в українському законодавстві в 
20-30 -х  роках XX ст. та є повністю тотожним терміну «угода», 
що вживався в Цивільному кодексі 1963 р. Останній був зміне
ний за невідповідність суті поняття. Угода передбачає домов
леність, погодження з іншою стороною, а правочини бувають і 
односторонніми, коли створюються обов’язки лише для 
особи, яка його вчинила. Тому українські законодавці повер
нулися до терміна «правочин».

Правочин характеризується такими ознаками:
• вчиняється лише за волею суб’єкта;
• спрямований на виникнення, зміну або припинення ци

вільних прав та обов’язків;
• вчиняється лише суб’єктами цивільного права;
• має правовий характер.
Правочин є вольовим актом і цим відрізняється від подій, 

що відбуваються незалежно від волі людини. Як орієнтована 
пп досягнення певних результатів дія, що має правовий ха
рактер, правочин відрізняється від інших вольових актів -  
юридичних вчинків, що виникають на підставі вимог закону 
(анахідка, виявлення скарбу).

Залежно від числа сторін правочини поділяються на:

Дво- чи багатосторонні правочини називаються договора
ми. Віднесення правочинів до договорів пов’язано з тим, що
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для вчинення останніх необхідні не тільки вольові дії сторін, 
а й погодженість цих дій, яка досягається завдяки договору. 
Якщо для вчинення правочину потрібні погоджені вольові дії 
двох сторін, правочин є двостороннім, вольові дії трьох або 
більше сторін -  багатостороннім.

2. Умови дійсності правочину
Правочин є дійсним, якщо він відповідає загальним умовам 

дійсності правочину.

Умови дійсності 
правочину

Наявність в особи 
необхідного обсягу 
дієздатності

Законність змісту 
правочину

Захист інтересів мало
літніх, неповнолітніх 
чи непрацездатних 
дітей

Спрямованість 
правочину на реальне 
настання правових 
наслідків

Вільне волевиявлення 
та його відповідність 
внутрішній волі

Відповідність форми 
вчинення правочину 
вимогам закону

Правочин є чинним, якщо він не суперечить Цивільному 
кодексу, іншим актам цивільного законодавства та мораль
ним засадам громадянського суспільства.

Для вчинення правочину особа повинна мати необхідний об
сяг цивільної дієздатності. Так, наприклад, фізичні особи, які 
мають повну цивільну дієздатність, або особи, яким вона була 
надана, мають право вчиняти будь-які правочини. На відміну 
від них неповнолітні особи можуть самостійно вчиняти лише 
угоди, перелік яких визначений законом. Вчинення інших 
правочинів може здійснюватися лише за згодою їх батьків 
(усиновлювачів) або піклувальників.

Як вольова дія, правочин являє собою поєднання волі та 
волевиявлення. Воля є бажанням, наміром особи вчинити пра
вочин, однак потрібне ще й доведення цієї волі до відома інших 
осіб. Отже, волевиявлення є способом, яким внутрішня воля 
особи проявляється зовні. Волевиявлення буває прямим і по
бічним (конклюдентним, від лат. concludere -  робити висновок). 
При прямому волевиявленні воля висловлюється словесно (усно
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•н* мис і. мово), наприклад при укладенні договору в письмовій 
рірмі мбо видачі довіреності. При конклюдентному волевияв- 
Й#мм1 моля сторін на вчинення правочину прямо не висловлю-

и, але їх поведінка засвідчує бажання настання певних 
КННіоїшх наслідків (договір зберігання речі в автоматичній ка
мбії охову).

М пі дійсності правочину він має вчинятися у формі, ecma- 
ЦоіиіпіШ законом. Під формою слід розуміти спосіб вираження 
Ціні сторін на його вчинення. Правочин може мати усну або 
іімі і.мову форму (просту чи нотаріальну), вчинятися шляхом
........ дій, мовчанням. Усно можуть вчинятися пра-
|ммнііи, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчи- 
м. ммм, за винятком тих, які підлягають нотаріальному посвід- 
Мнмию та (або) державній реєстрації. У  письмовій формі нале- 
н ні і. проводити правочини між: юридичними особами; фізич
ним» та юридичною особою; фізичними особами -  на суму, що 
ІН ііснищує в 20 і більше разів розмір неоподатковуваного міні
муму доходів громадян і інші правочини, щодо яких законом 
in і м мовлена письмова форма.

Правочин повинен бути спрямований на реальне настання 
Правових наслідків.

Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не 
може суперечити інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх 
та непрацездатних дітей, оскільки батьки є їх законними 
представниками. Тобто, якщо у дітей є належне їм майно, 
(іиті.ки (усиновлювачі) управляють ним без спеціального на те 
миішоваження. Управляючи майном дітей, батьки та особи, 
н ні їх замінюють, не можуть укладати без дозволу органів
• ні і їси і піклування договори, що підлягають нотаріальному 
тинідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від на- 
м лсиих дитині майнових прав, здійснювати обмін, відчужен
ня житла, видавати письмові зобов’язання. Неналежне вико
ті пня батьками та особами, що їх замінюють, своїх обов’язків 
щодо управління майном дитини є підставою для покладення 
мм них обов’язку відшкодовувати завдану їй матеріальну 
мі коду.

3. Недійсність правочинів. Нікчемні 
та оспорювані правочини

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 215. Недійсність правочину
1. Підставою недійсності правочину є недодержання в 

момент вчинення правочину стороною (сторонами) ви
мог, які встановлені Цивільним кодексом.
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2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встп 
новлена законом (нікчемний правочин). У  цьому випад 
ку визнання такого правочину недійсним судом не ви 
магається...

3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена 
законом, але одна зі сторін або інша заінтересована осо 
ба заперечує його дійсність на підставах, встановлених 
законом, такий правочин може бути визнаний судом не
дійсним {оспорюваний правочин).

Загальною підставою визнання правочину недійсним є не
додержання в момент вчинення правочину стороною вимог 
закону щодо умов його дійсності.

Залежно від характеру порушення вимог закону при 
вчиненні правочинів та правових наслідків вчинення таких 
правочинів останні поділяються на нікчемні та оспорювані. 
Прикладами нікчемного правочину є правочин, щодо якого 
недодержано вимоги закону про його нотаріальне посвід
чення; вчинений без дозволу органу опіки та піклування; 
вчинений недієздатною фізичною особою тощо. Визнання су
дом нікчемного правочину недійсним законом не вима
гається.

Недоліки
форми

правочину

Загальні підстави 
визнання правочину 

недійсним

Недоліки
змісту

правочину

Учинені 
під впливом і— 

помилки

Учинені 
під впливом 

обману

Учинені 
під впливом 

погрози

Учинені 
під впливом 
насильства

Недоліки
суб’єктного

складу

Учинені з метою, що су
перечить інтересам сус

пільства

Удавані
(притворні)
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На відміну від нікчемного правочину, недійсність оспорю- 
мішого правочину прямо не випливає із закону. Цей правочин 
породжує права і обов’язки сторін, проте його дійсність пере
лупає під загрозою, оскільки закон надає право відповідним 
особам заперечувати його в судовому порядку. Прикладами є 
ммймення правочину неповнолітньою особою за межами її діє- 
ІДІІТНОСТІ або який вчинено під впливом помилки тощо.

4. Наслідки визнання правочину недійсним.

Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім 
сих, що пов’язані з його недійсністю. Визначають дві групи 
правових наслідків недійсності правочину:

• основні -  двостороння реституція (від лат. restituere -  
відновлювати, відшкодовувати);

• додаткові -  відшкодування збитків та моральної шкоди.
Двосторонньою реституцією є повернення сторін правочину

її гой майновий стан, у якому вони перебували до його вчинен
ня. Кожна зі сторін зобов’язана повернути одна одній у натурі 
псе, що одержала на виконання цього правочину, а в разі не
можливості такого повернення -  відшкодувати вартість того, 
що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодуван
ні!. Прикладами наслідків недійсності правочину є правочини
і дефектами суб’єктного складу, правочини, вчинені під впли- 
пом тяжких обставин, та інші. Треба зазначити, що для за
стосування двосторонньої реституції немає значення, хто вин
ний у недійсності правочину.

У  разі коли у зв’язку із вчиненням недійсного правочину 
другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної 
шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною.

Правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які 
встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю 
сторін.

Назвіть підстави визнання правочинів недійсними 
щодо кожної із ситуацій.

1. 19-річний Підлощенко уклав договір з двома 17-річними 
підлітками. Останні повинні були налякати однокурсницю 
Підлощенка, за що отримають винагороду 100 грн.

2. Громадянка Замріяна купувала будинок у громадянина 
Прониренка. Після передачі грошей за будинок у розмірі 
15 тис. грн. вона отримала розписку від громадянина

Реституція та ї ї  види

Розв’яжіть ситуації
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:

Прониренка, у якій було зазначено суму, стояв його особиеіи 
підпис і число, коли відбувся правочин.

3. Підприємець Далекоглядний подарував своєму баї і.ь 
панчішну фабрику, матері -  машину й заміський будим 
Наступного дня громадянин Далекоглядний був притягненні 
до відповідальності за несплату податків. Після склад;ні 
опису майна з ’ясувалося, що підприємцю належить тілі.і-и 
невеличка кімната в гуртожитку.

4. 30-річний громадянин Крутько вимагав у 89-річної іро 
мадянки Одинокої продати йому квартиру в елітному будиш* у 
в центрі міста, де остання мешкала сама. Коли Одинока під 
мовилася, громадянин Крутько пригрозив, що буде постійно 
влаштовувати «нещасні випадки», як-от: відрізати світло, 
від’єднувати від телефонної мережі, розбивати шибки та їм, 
Після декількох здійснених погроз Одинока продала свою 
квартиру за ціною, значно нижчою за ринкову.

5. 12-річний Моторний купив мотоцикл за особисті кош т, 
що були зароблені на кінозйомках.

Запитання для самоперевірки
1. Що означає термін «правочин»? Назвіть його ознаки.
2. Які умови дійсності правочину передбачені цивільним 

законодавством?
3. Які існують підстави визнання правочину недійсним?
4. Назвіть види недійсних правочинів.
5. Які наслідки недійсності правочину передбачає ЦК Укра

їни?

§ 39. Представництво і довіреність
1. Підстави виникнення представництва

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 237. Поняття та підстави представництва
1. Представництвом є правовідношення, у якому одна 

сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити 
правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

2. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих 
інтересах, але від власного імені, а також особа, уповно
важена на ведення переговорів щодо можливих у май
бутньому правочинів.

3. Представництво виникає на підставі договору, за
кону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, 
встановлених актами цивільного законодавства.
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1(1 ІІИІНИЦТВО,
в і руніується 
м«і договорі

' '• і іПи представ- 
і» н ні (ї повнова-
іі о їм ии.жачають-
ДОЮіОрОМ, 

їм її і ун надається 
«і > особою, яку

м< ІЛІІЛЯЮТЬ,
ін представником
• І Ірик/іадом до-
.....Ірного пред-
ііппництває дого- 
иі| і доручення, за 
•іиїм одна сторона 
(мииіроний)
•иПоіГизується 
И'ІИІІИГИ від імені 
ні і.і рахунок дру-
II і! < юрони (дові- 
ротля) певні юри
дичні дії

Представництво, 
яке ґрунтується 

на законі

j •  Виникає на під
ставі прямої вка
зівки закону
•  На законі ґрунту
ється представни
цтво малолітніх і 
неповнолітніх дітей 
їх батьками (уси- 
новлювачами) або 
представництво 
опікунами малоліт
ніх осіб, які по
збавлені батьків
ського піклування, 
та фізичних осіб, 
які визнані недіє
здатними

Представництво, 
яке ґрунтується 
на акті органу 

юридичної особи

•  Представник діє 
від її імені та на 
підставі акта 
органу юридичної 
особи
•  Прикладом тако
го представництва 
є вчинення право
чинів від імені юри
дичних осіб про
давцем чи касиром 
у магазині, кондук
тором чи водієм у 
транспорті, провід
ником у вагоні по
тяга. Повноважен
ня представника
у цьому випадку 
визначаються на
казом про призна
чення на посаду

;ім:оіачений перелік підстав представництва не є вичерп
ним, оскільки інші підстави можуть бути встановлені актами 
.іїїииіьного законодавства. Прикладом останніх є представни
ці по за довіреністю або представництво за передавальним на
писом (індосаментом), вчиненим на цінному папері, що обме
тений тільки дорученням здійснювати права, посвідчені 
її І ііиим папером.

11 Іироке розповсюдження представництва у цивільному обо
роті викликане рядом причин юридичного та фактичного ха
рактеру. До перших можна віднести відсутність у фізичної 
особи повного обсягу цивільної дієздатності, а до других -  хво
робу, перебування у відрядженні, відпустці, відсутність необ- 
чідних юридичних знань, особисту зайнятість тощо.

Сутністю представництва у цивільному праві є вчинення 
представником певних юридичних дій, до яких належить 
вчинення правочинів. Не є представництвом вчинення особою 
фактичних дій, які безпосередньо не ведуть до настання юри
дичних наслідків (підбір будинку для покупця).

Учасниками правовідносин представництва є три суб’єкти: 
особа, яку представляють, представник і третя особа, з якою в 
особи, яку представляють, внаслідок вчинення представником 
правочину виникають цивільні права та обов’язки. Особою, яку
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представляють, може бути будь-яка юридична або фізичці 
особа (навіть недієздатна або з обмеженою дієздатністю).

Представником виступає як фізична, так і юридична ocofm, 
Фізична особа може бути представником у разі наявності пои 
ної цивільної дієздатності або якщо вона надана фізичній ocobi 
Не може стати представником фізична особа, над якою встм 
новлена опіка, піклування. Юридичні особи мають право ті 
конувати функції представника, якщо це не суперечить Ш 
правосуб’єктності. Наприклад, не може бути представником 
при вчинені правочинів з купівлі-продажу нерухомості бат 
або торговець цінними паперами, оскільки закон не дозволяй 
їм займатися представницькою діяльністю у цій сфері.

Представницька діяльність являє основний вид діяльності 
(для страхового агента, організації колективного управління 
майновими правами суб’єктів авторського і суміжних прав) або 
додатковий (для органів опіки та піклування). Здійснення пред 
ставництва з окремих видів діяльності, які вимагають .наявнос 
ті відповідних дозволів (ліцензій), можливе лише після одер
жання такого дозволу. 1

2. Види представництва І
Залежно від наявності волевиявлення особи, яку представ

ляють, на здійснення представництва, останнє поділяється на ; 
добровільне та обов'язкове.

Норма закону
Добровільним є представництво, при якому діє

здатна особа, яка сама може вчиняти правочини, ви
користовує для їх вчинення на власний розсуд пред
ставника, надаючи йому відповідні повноваження. І

Добровільне представництво здійснюється, наприклад, на 
підставі договору або довіреності, за якими представник має 
право вчиняти правочини від імені особи, яку він представ- ] 
ляє.

Новим різновидом добровільного представництва є комер
ційне представництво. Згідно із законом комерційним пред
ставником є особа (фізична або юридична), яка постійно та 
самостійно виступає представником підприємців при укла
денні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. 
Комерційне представництво ґрунтується на договорі, укладе- І 
ному між комерційним представником та особою, яку він 
представляє. Таким договором є договір доручення, або агент
ський договір. Для комерційних представників закон допускає 
одночасне представництво різних сторін правочину за їх зго
дою і в різних випадках, встановлених законом. Комерційне
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....... .................  ІСТоТи о  Ві д р і з н я є м с я , о с к іл ь к и  я р і и ч і н о Г
представництві вчинення таких правочинів заборонене за- 

мом.

Норма закону
Обов’язкове представництво -  існує незалежно від 

волевиявлення особи, яку представляють, а обсяг по
вноважень представника та їх зміст визначається за
коном.

До обов’язкового представництва належить, наприклад, 
іч» ()гтавництво за законом. Це представництво об’єднаннями 
громадян законних інтересів своїх членів (учасників) у дер- 
мчміних та громадських органах, представництво профспілка
ми трудових, соціально-економічних прав та інтересів їх чле
ні и н органах державної влади та органах місцевого самовря- 
дуимння, у відносинах з роботодавцями тощо.

3. Повноваження представника

Для здійснення представництва представникові потрібні від
нині дні повноваження, наявність повноважень є необхідною 
умовою.

Jbar. Норма закону
Повноваження -  це суб'єктивне право представни

ка вчиняти правочини від імені особи, яку він пред
ставляє, і якщо цьому не протистоїть конкретний 
обов’язок будь-якої іншої особи.

Отже, для вчинення правочину від імені другої особи пред
ставник повинен мати відповідні повноваження, оскільки 
правочин особою, яка не уповноважена на це або з переви
щенням повноважень, буде чинним лише у разі його подаль
шого схвалення цією другою особою.

Wmir*- Буква закону -  Цивільний кодекс України
"Wip Cm. 238. Правочини, які може вчиняти представник

1. Представник може бути уповноважений на вчинен
ня лише тих правочинів, право на вчинення яких має 
особа, яку він представляє.

2. Представник не може вчиняти правочин, який від
повідно до його змісту може бути вчинений лише осо
бисто тією особою, яку він представляє.

3. Представник не може вчиняти правочин від імені 
особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в 
інтересах іншої особи, представником якої він одночасно

Цивільне право України
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є, за винятком комерційного представництва, а також 
щодо інших осіб, встановлених законом.

Пояснюючи зміст пункту 2 ст. 238, потрібно додати, що 
прикладом правочинів, які можуть бути вчинені лише осо
бисто тією особою, яку представляє представник (заповіт, до
віреність тощо).

4. Види і форма довіреностей
Норма закону

Довіреність -  це письмовий документ, що видаєть
ся однією особою іншій для представництва перед тре
тіми особами.

Довіреність є підставою представництва, яка ґрунтується 
на односторонньому волевиявленні особи, яку представляють. 
Вона також може ґрунтуватися на договорі, наприклад дові
реність, видана на підставі договору доручення, транспортного 
експедирування або акті юридичної особи.

За своєю правовою природою видача довіреності є односто
роннім правочином. Вчинення цього правочину здійснюється 
вольовими діями однієї сторони, а саме особи, яку представ
ляють за довіреністю (довірителем), та не потребує згоди пред
ставника. На довіреність як на цивільний правочин розпо
всюджуються загальні вимоги щодо чинності цивільних пра
вочинів.

У довіреності зазначається особа, на яку до
віреність видана (представник), особа, яка її 
видала (довіритель), їх адреси; повинна бути 
відображена воля довірителя на вчинення від 
його імені представником правочину та за
значена дата її вчинення, оскільки без неї до
віреність є нікчемною.

Нотаріально посвідчена довіреність на право користування 
та (або) розпорядження майном, у тому числі транспортними 
засобами, та її припинення підлягає обов’язковій реєстрації в 
Єдиному реєстрі довіреностей, посвідчених у нотаріальному 
порядку.

За змістом і обсягом повноважень довіреності поділяють на:
•  разові, які видаються на вчинення одного правочину, на

приклад на продаж будинку або отримання заробітної 
плати;

• спеціальні, які видаються на вчинення багатьох одно
рідних правочинів, наприклад на укладення договорів, 
керівнику філії або представнику юридичної особи, на
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отримання заробітної плати, пенсії, поштового переказу 
протягом визначеного строку;

• загальні, які видаються на визначений термін на здій
снення різноманітних правочинів, наприклад довіреність 
на вчинення учасником простого товариства правочинів 
з третіми особами від імені всіх учасників.

Довіреність завжди повинна мати письмову форму.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 245. Форма довіреності
1. Форма довіреності повинна відповідати формі, у 

якій відповідно до закону має вчинятися правочин.
2. Довіреність, що видається у порядку передоручен

ня, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, 
встановлених частиною четвертою цієї статті ...

4. Довіреність на одержання заробітної плати, стипен
дії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової корес
понденції (поштових переказів, посилок тощо) може 
бути посвідчена посадовою особою організації, у якій 
довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонар
ному лікуванні, або за місцем його проживання.

Отже, форма довіреності може бути звичайною письмовою 
чи письмовою нотаріальною. Нотаріально посвідчена довіре
ність здійснюється для вчинення правочину, який потребує 
нотаріального посвідчення у випадках, передбачених зако
ном або договором.

Недодержання вимог закону про нотаріальне посвідчення 
довіреності має наслідком її нікчемність.

Законом визначено перелік довіреностей, які хоча і не є но
таріально посвідченими, але згідно із законом прирівнюються 
до них:

• довіреності військовослужбовців або інших осіб, які пе
ребувають на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому 
військово-лікувальному закладі, що можуть бути посвід
чені начальником цього закладу, його заступником з 
медичної частини, старшим або черговим лікарем;

• довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації 
військової частини, з’єднання, установи, військово-нав
чального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчи
няє нотаріальні дії, а також довіреності робітників, 
службовців, членів їхніх сімей і членів сім’ї військово
службовця, що можуть бути посвідчені командиром (на
чальником) цих частин, з’єднання, установи або закладу;

» довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення 
волі (слідчому ізоляторі), можуть бути посвідчені началь
ником місця позбавлення волі.
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5. Підстави припинення довіреності
Представництво за довіреністю припиняється внаслідок і» 

юридичних фактів.

:
Буква закону -  Цивільний кодекс України

Ст. 248. Представництво за довіреністю прип 
няється у разі:

1) закінчення строку довіреності;
2) скасування довіреності особою, яка її видала; ■
3) відмови представника від вчинення дій, що були 

визначені довіреністю;
4) припинення юридичної особи, яка видала довір»- 

ність;
5) припинення юридичної особи, якій видана довірв*! 

ність;
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її1 

померлою, визнання недієздатною або безвісно відсут- 
ньою, обмеження її цивільної дієздатності;

7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення 
її померлою, визнання її недієздатною або безвісно від 
сутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

З метою забезпечення неможливості використання довіро 
ності, яка втратила чинність, закон зобов’язує представника у 
разі припинення представництва за довіреністю негайно по
вернути довіреність особі, яку представляють. Особа, яка ви
дала довіреність, може в будь-який час скасувати довіреність 
або передорученню. Відмова від цього права є нікчемною. Ска
сування довіреності особою, яку представляють, є односторон
нім правочином, що може бути вчинений з будь-яких причин 
та в усякий час. Винятком з цього правила є безвідкличні 
довіреності, право на видачу яких встановлюється законом.

Змоделюйте ситуацію
Опрацюйте ст. 244 -250  Цивільного кодексу України та змо

делюйте у малих групах процедуру складання довіреності.

Запитання для самоперевірки
1. Назвіть підстави виникнення представництва.
2. Хто такий представник?
3. Які види представництва існують у цивільному праві?
4. Як називається суб’єктивне право представника вчиняти 

правочини від імені особи, яку він представляє?
5. Назвіть вимоги до форми довіреності.
6. Перерахуйте підстави припинення довіреності.
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§ 40 -41 . Захист цивільних прав 
та охоронюваних законом інтересів

1. Форми та способи захисту цивільних прав

У иипадках, коли порушено права чи свободи особи, створе
ні регіони для реалізації нею своїх прав чи свобод або вжиті 

коди щодо реалізації її прав є недостатніми, особа має право 
ні хист свого цивільного права.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 15. Право на захист цивільних прав та інте

ресів
1. Кожна особа має право на захист свого цивільного 

права у разі його порушення, невизнання або оспорю
вання.

2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, 
який не суперечить загальним засадам цивільного за
конодавства.

Під захистом слід розуміти дії уповноваженої особи, а та
не >>іс діяльність органів та осіб, які у передбаченому законом 
порядку зобов’язані вжити заходів для поновлення порушено
го, оспорюваного чи невизнаного цивільного права.

Норма закону____
Право на захист -  це передбачені законом вид і 

міра поведінки особи, цивільні права якої зазнали по
сягання, що полягають у можливості застосування 
самостійних дій, спрямованих на поновлення пору
шеного, оспорюваного чи невизнаного права, а також 
можливості звернутися до юрисдикційних органів з ви
могою про захист.

Предметом захисту виступає не тільки цивільне суб’єктивне 
право, яке зазнало посягання. Захищений може бути й інте
рес, який не суперечить загальним засадам цивільного зако
нодавства. Наприклад, інтерес кредитора до боржника -  фізич
ної особи, яка тривалий час відсутня у місці її проживання і 
відсутні відомості про її місцезнаходження, щодо встановлен
ня режиму безвісної відсутності такої особи.

Для особи застосування захисту становить право, яке 
включає як самостійне здійснення поновлення порушеного 
права у межах, визнаних законом (самозахист), так і звернен
ня до уповноваженого державного, самоврядного чи громад
ського органу за захистом свого права чи інтересу.
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Форми захисту цивільних прав 
залежно від суб’єкта його здійснення

Судом
Ст. 16. Кожна особа має право звернутися.до суду 
за захистом свого особистого немайнового або 
майнового права та інтересу

Органами
державної

влади

Ст. 17. Захист цивільних прав та інтересів здійсню
ється Президентом України, органами державної 
влади, органами влади АРК або органами місцево
го самоврядування

Органами
нотаріату

Ст. 18. Нотаріус здійснює захист цивільних прав 
шляхом вчинення виконавчого напису на боргово
му документі

Самозахист
Ст. 19. Самозахистом є застосування особою за
собів протидії, які не заборонені законом та не су
перечать моральним засадам суспільства

Серед органів, які можуть вжити заходів до захисту ци
вільних прав, можливо визначити й інші органи та осіб, які 
уповноважені актами цивільного законодавства на здійснення 
відповідних дій. Так, наприклад, сприяти захисту цивільного 
права можуть органи прокуратури.

Можливість широкого застосування судової форми захисту 
ґрунтується насамперед на положеннях Конституції України. 
Відповідно до ст. 124 юрисдикція суду поширюється на всі 
правовідносини, які виникають у державі, ст. 55 гарантує 
судовий захист прав і свобод людини і громадянина, незважа
ючи на наявність у правових нормах вказівки на можливість 
такого захисту.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 16. Захист цивільних прав та інтересів 

судом
1. Кожна особа має право звернутися до суду за за

хистом свого особистого немайнового права та інтересу.
2. Способами захисту цивільних прав та інтересів 

можуть бути:
1) визнання права;
2) визнання правочину недійсним;
3) припинення дії, яка порушує права;
4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
5) примусове виконання обов’язку в натурі;
6) зміна правовідношення;
7) припинення правовідношення;
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8) відшкодування збитків та інші способи відшкоду
вання майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
10) визнання незаконним рішення, дій чи бездіяль

ності органу державної влади, органу влади Автоном
ної Республіки Крим або органу місцевого самовряду
вання, їхніх посадових і службових осіб.

Пизнання права -  спосіб захисту, який застосовується у 
мшіадку спору між суб’єктами щодо наявності чи відсутності 
н|іммовідносин між сторонами і відповідно наявності чи від- 
■ і пості цивільного права та обов’язку.

визнання правочину недійсним -  спосіб захисту, який за-
• госовується у випадку укладення (оспарюваного) правочину, 
♦іпий може бути оскаржений у суді.

Припинення дії, яка порушує право, як спосіб захисту по- 
ніі гає у припиненні триваючого цивільного правопорушення, 
и ко продовжує тривати і впливати на суб’єктивні права, свобо
ди та законні інтереси особи. Наприклад, одним із способів 
і їм хисту права інтелектуальної власності є зупинення пропуску 
через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт 
мких здійснюється з порушенням права інтелектуальної влас
ності.

Підновлення становища, яке існувало до порушення, має 
місце у випадку, коли визнання факту порушення суб’єктивного 
права та притягнення винного до відповідальності недостат
ні,о, а потрібно поновити порушене право у повному обсязі.

Примусове виконання обов'язку в натурі -  спосіб захисту 
попільного права, який випливає із загального принципу по- 
ішого та належного виконання зобов’язання. Зобов’язання 
пчинити або утриматися від дії, незалежно від застосування 
/і,о неї інших заходів впливу (відшкодування збитків чи мо
ральної шкоди, накладення штрафу, пені та ін.).

Припинення правовідношення застосовується, як правило, 
у разі невиконання або неналежного виконання боржником
• моїх обов’язків. У  судовій практиці такі позови називають 
перетворювальними, або конститутивними.

Відшкодування збитків та інші способи відшкодування 
майнової шкоди включають протиправну поведінку заподію- 
пача, наявність негативних наслідків (шкоди), а також вину 
іаподіювача.

На відшкодування моральної шкоди особа має право, якщо 
були порушені її цивільні права.

Суд при дослідженні й встановленні дійсних обставин справи 
може відмовити особі у захисті, не застосовуючи жоден із зазна
чених способів, у випадку зловживання своїми правами.
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2. Захист честі та гідності особи
У  загальному розумінні під поняттям «честь» слід розумі 

ти зовнішню оцінку фізичної особи з боку суспільства чи со 
ціальної групи, членом якої вона є. Гідністю є внутрішні 
самооцінка особою своїх якостей. Суміжним із цими понятт: 
ми є поняття ділової репутації, що включає усталену зовніш 
ню оцінку фізичної чи юридичної особи, у сфері підприєг 
ницьких відносин. Ці особисті немайнові блага повинні буті 
недоторканними від будь-яких посягань ззовні.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 297. Право на повагу до гідності та честі
1. Кожен має право на повагу до його гідності ти 

честі.
2. Гідність та честь фізичної особи є недоторканними.
3. Фізична особа має право звернутися до суду з пс 

зовом про захист її гідності та честі.

Право на гідність -  це особисте немайнове право фізичної 
особи на власну цінність як особистості, на усвідомлення цієї 
цінності та значимості себе як особи, що відіграє певну соці
альну роль у суспільному житті.

Право на честь -  це особисте немайнове право фізичної чи 
юридичної особи на об’єктивну, повну та своєчасну оцінку її 
та її діянь (поведінки) по дотриманню морально-етичних та 
правових норм з боку суспільства, певної соціальної групи та 
окремих громадян, а також право на формування цієї оцінки 
та користування'нею.

Під поняттям «ділова репутація» розуміють оцінку фізич
ної особи, що ґрунтується на наявній інформації про її пози
тивні та негативні суспільно значимі діяння (поведінку), як 
правило, в певній сфері (професійній, підприємницькій, служ
бовій та ін.), що відома оточуючим і з огляду на це відображе
на в суспільній свідомості як думка про особу з точки зору 
моралі даного суспільства чи соціальної групи.

Закон надає потерпілому можливість захищати свою честь 
і гідність шляхом пред’явлення цивільного позову (позов про 
визнання й заборону). Позивач просить про визнання пошире
них відомостей такими, що не відповідають дійсності, та про 
заборону дальшого поширення цих відомостей, а також про 
те, щоб зобов’язати порушника виконати певні дії для спрос
тування відомостей, що порочать честь, гідність та ділову 
репутацію. Такий позов може бути пред’явлений у суді в тих 
випадках, коли немає підстав для притягнення порушника до 
кримінальної відповідальності.
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Підставою (юридичним фактом) є протиправна дія: поши- 
I" ш и ї відомостей, я к і порочать честь і гідність та не ВІДПОВІ
ДІ тть дійсності.

Належно від обставин справи суди встановлюють такі засо- 
он міхисту: публічне вибачення позивачем; направлення 
ти і.мових спростувань до організації, в яку  були повідомлені 
піймані відомості; спростування у відповідному колективі ві
домостей, поширених на зборах, та ін. Особа, стосовно якої 
поширено відомості, що порочать її честь, гідність або ділову 
Ін мутацію, має право поряд із спростуванням таких відомос
т і  вимагати відшкодування у повному обсязі збитків та мо- 
Iцільної шкоди, заподіяних їх поширенням.

3. Моральна шкода
Норма закону

Моральна шкода -  спосіб захисту цивільних прав, 
що полягає у покладенні на порушника обов'язку спла
ти ти  потерпілому грошову компенсацію за фізичні т а  
(або) моральні страждання, яких той зазнав внаслі
док вчиненого правопорушення.

Законодавство дає вичерпний перелік ознак моральної 
шкоди. _______________

Моральна шкода

Фізичний біль 
га страждан
ня, яких особа 
зазнала у 
зв’язку з ушко
дженням 
здоров’я

Душевні 
страждання, 
яких особа за
знала у зв’язку
з протиправ
ною поведін
кою щодо неї 
та членів її сім’ї

Душевні стра
ждання, яких 
особа зазнала 
у зв’язку із 
знищенням чи 
пошкоджен
ням майна

Приниження 
честі, гідності, 
а також ділової 
репутації фі
зичної або 
юридичної 
особи

Відшкодування як  моральної, так і майнової шкоди здій
снюється у майновій, зазвичай грошовій, формі. Розмір ком
пенсації моральної шкоди визначається судом з урахуванням 
вимог розумності та справедливості й має бути адекватним 
спричиненим потерпілому стражданням.

При визначенні розміру компенсації суд бере до уваги: сту
пінь вини заподіювана шкоди у випадках, коли вина є під
ставою відшкодування моральної шкоди; характер нематері
альних благ, яким завдано шкоди; індивідуальні особливості 
потерпілого; обставини заподіяння шкоди та інші обставини, 
що мають значення для визначення розміру завданої мораль
ної шкоди.
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4. Строки захисту цивільних прав. 
Строк позовної давності

Існування надійного механізму правового регулювання І 
захисту цивільних прав неможливе без урахування фактори 
часу. Виникнення, зміну чи припинення правовідносин, 
обов’язок вчинити д ії чи можливість вдатися до засобів за 
хисту порушеного права закон неодмінно пов’язує з певними 
моментами або періодами часу.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 251. П оняття строку т а  терміну
1. Строком є певний період у часі, зі спливом якого 

пов’язана д ія чи подія, яка  має юридичне значення.
2. Терміном є певний момент у часі, з настанням 

якого пов’язана д ія чи подія, яка має юридичне зна
чення.

Ст. 252. Визначення строку т а  терміну
1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, 

днями або годинами.
2. Термін визначається календарною датою або вка

зівкою на подію, яка  має неминуче настати.
Встановлення певних часових обмежень для примусового 

захисту цивільного права або інтересу має надзвичайно вели
ке значення тому, що:

* державі необхідно забезпечувати стабільність майнових 
відносин у суспільстві;

• права та обов’язки учасників цивільних правовідносин 
потребують конкретизації у часовому вимірі.

Оскільки основним засобом примусового захисту поруше
ного цивільного права є позов, вказані строки отримали назву 
строків позовної давності.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 256. П оняття позовної давності
Позовна давність -  це строк, у  межах якого особа 

може звернутися до суду з вимогою про захист свого 
цивільного права або інтересу.

Сучасне цивільне законодавство передбачає два види стро
ків позовної давності: загальний і спеціальний. Загальний 
строк позовної давності встановлюється тривалістю у 3 роки. 
Для окремих видів вимог може встановлюватися спеціальна 
позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із 
загальною позовною давністю.
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Спеціальна позовна давність

і Іроки Позовна 
давність в 1 рік

Позовна 
давність 
у 5 років

Позовна 
давність 
у 10 років

Йиди
мимог • Стягнен

ня не
устойки 
(штрафу, 
пені)
• Спросту
вання не
достовір
ної інфор
мації

• У зв’язку 
з недоліка
ми прода
ного 
товару
• Розірван
ня догово
ру дару
вання
V_ ___

---------- -
• Оскар
ження дій 
виконавця 
заповіту
• Інші ви
моги, пе
редбачені 
ст. 258 
ЦКУ
Ч-. _ J

•  Визнан
ня недій
сним пра
вочину, 
вчиненого 
під впли
вом на
сильства 
або обма
ну

----------
• Застосу
вання на
слідків ні
кчемного 
правочину 
(недій
сність яко
го вста
новлена 
законом)

5. Перебіг строку позовної давності
Ііажливе значення має визначення початкового моменту 

перебігу позовної давності, оскільки від нього залежить і пра
нії льне обчислення строку давності, й у кінцевому підсумку -  
ми хист порушеного матеріального права.

Перебіг загальної або спеціальної позовної давності почина- 
« ї ї.ся від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про 
порушення свого права або про особу, яка  його порушила, 
tгідно із загальним правилом після закінчення строку позов

ної давності особа втрачає можливість удатися до судового 
їм хисту порушеного права.

Після початку перебігу позовної давності можуть виникати 
обставини (юридичні факти), я к і або перешкоджають уповно- 
ішженій особі своєчасно пред’являти позов, або іншим спосо- 
бом впливають на нормальний перебіг давності.

Зупинення перебігу 
позовної давності

Переривання перебігу 
позовної давності

Відновлення пропуще
ного строку позовної 
давності як загально
го, так і скороченого

Наслідки 
виникнення обставин, 

що перешкоджають 
своєчасно пред’явити позов
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Перебіг позовної давності зупиняється:
• якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна 

або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила'
• у  разі відстрочення виконання зобов’язання (мораторі 

на підставах, встановлених законом;
• у  разі зупинення д ії закону або іншого нормативно- 

правового акта, який регулює відповідні відносини;
• якщо позивач або відповідач перебуває у складі Зброй

них сил України або в інших створених відповідно до 
закону військових формуваннях, що переведені на воєн
ний стан.

У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовно' 
давності зупиняється на весь час їх  існування. Від дня при
пинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу 
позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з 
урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Крім зупинення, перебіг позовної давності переривається 
вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого 
боргу або іншого обов’язку. Такими діями можуть бути від
правлення боржником кредитору листа з проханням відстро
чити стягнення боргу, часткове виконання зобов’язання тощо.

Сутність переривання позовної давності полягає у тому, що 
при настанні зазначених вище обставин перебіг давності по
чинається спочатку, а час, який минув до перерви, до нового 
строку не зараховується. Жодні інші обставини, у тому числі
і зміна осіб у зобов’язанні, не впливають на перебіг позовної 
давності.

Позовна давність -  інститут матеріального, а не процесуаль
ного цивільного права. Обмежене строком давності право на 
позов означає лише можливість одержати примусовий захист 
порушеного права. Це означає, що заява про захист приймаєть
ся судом незалежно від спливу позовної давності. Але якщо при 
розгляді спору буде встановлено, що позовна давність закінчи
лася до пред’явлення позову, то це є підставою для відмови у 
його задоволенні.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 268. Вимоги, на які позовна давність не по

ширюється
1. Позовна давність не поширюється:
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих 

немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;
2) на вимогу вкладника до банку (фінансової устано

ви) про видачу вкладу;
3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю;
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4) на вимогу власника або іншої особи про визнання 
незаконним правового акта органу державної влади, 
органу влади Автономної Республіки Крим або органу 
місцевого самоврядування, яким порушено його право 
власності або інше речове право;

5) на вимогу страхувальника-(застрахованої особи) 
до страховика про здійснення страхової виплати (стра
хового відшкодування).

2. Законом можуть бути встановлені також інші ви
моги, на я к і не поширюється позовна давність.

Розв’яжіть ситуацію
22 травня 2006 року Безсоромних позичив у свого товари

ша Безволенка 33 тис. грн. для купівлі автомобіля. Договір 
позики оформили в письмовій нотаріально завіреній формі, 
де й зазначили термін повернення боргу -  1 лютого 2007 року.

1 травня 2007 року Безсоромних виплатив Безволенку 
З тис. і пообіцяв решту боргу погасити пізніше, але обіцянки 
не виконав.

5 травня 2008 року Безволенко був зарахований до миро
творчого контингенту, що перебував за кордоном у складі 
військ ООН у зоні бойових дій, де він перебував до травня 
2009 року. 26 серпня 2009 року Безволенко надіслав листа, в 
якому попросив повернути гроші. Безсоромний відповів, що 
збирається повернути решту боргу до 1 січня 2010 року. 
Обіцянки він не виконав.

2 січня 2010 року Безволенко поїхав відпочивати у Карпати, 
де його 3 січня в результаті снігопаду було відрізано від спо
лучення з населеним пунктом до 1 лютого, Безволенко зміг 
повернутися додому лише 5 лютого.

6 лютого 2010 року Безволенко звернувся з позовом до 
суду. При складанні позовної заяви у юридичній консультації 
адвокат скептично відізвався про можливість повернення 
суми боргу, тому що строк позовної давності вже сплив.

Прорахуйте, яке рішення прийме суд у справі «Безволен
ко проти Безсоромного».

Запитання для самоперевірки
1. Я кі форми захисту цивільних прав існують за законо

давством України?
2. Що означають та чим відрізняються поняття «честь», 

«гідність», «ділова репутація»?
3. У яких випадках відшкодовується моральна шкода?
4. Я кі строки позовної давності передбачені за цивільним 

законодавством?
5. Назвіть випадки, на я к і не поширюється позовна дав

ність.
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§ 4 2 -4 3 .  Загальна характеристика права 
власності та інші речові права

1. Поняття права власності
Центральним інститутом цивільного права є право влас 

ності. Його значення зумовлене тим, що право власності юри
дично закріплює сформовані в суспільстві економічні відноси 
ни. Воно належить до природних прав людини, є абсолютним 
правом й означає, що ніхто не може його порушувати.

Норма закону
Правом власності є право особи на річ (майно), яке 

вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, не 
залежно від волі інших осіб.

.................................. "
f  ---------- -,... ...........— '

■ фсіни
власності Об’єктивне розуміння > ' Право власності -  

сукупність норм, які 
регулюють це право

Суб’єк
тивне

•  Це заснована на законі можливість володільця викорис
товувати властивості від конкретних речей (майна), які да
ють можливість задовольнити його відповідні потреби та 
інтереси

• Це заснована на законі можливість фактичного утриман
ня конкретною особою конкретної речі (майна) у своєму 
господарстві та здійснення безпосереднього впливу на 
неї

• Це заснована на законі можливість визначати фактичну 
або юридичну долю речі (майна) шляхом її безпосередньої 
реалізації, відчуження або здійснення інших правочинів чи 
договорів з приводу речей (майна)

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 319. Здійснення права власності
1. Власник володіє, користується, розпоряджається 

своїм майном на власний розсуд.
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' власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які 
■ її які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та 
ній оманні обов’язків власник зобов’язаний додержуватися мо- 
і*и и.них засад суспільства.

М. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення 
Иіпїх прав.

І Власність зобов’язує.
І». Власник не може використовувати право власності на 

ми* оду правам, свободам та гідності громадян, інтересам су- 
і иі/іьства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якос-
I І ІЄ М Л І.

2. Способи набуття права власності
Підставами набуття права власності вважаються первісні 

и похідні способи. Первісними вважаються такі, при яких 
прано власності на річ виникає вперше або незалежно від волі 
..... ореднього власника (виробництво речей, відділення пло
ді її, скарб). До похідних належать такі підстави, за яких на
пуття права власності даної особи засновується на праві по
переднього власника (купівля-продаж, обмін, отримання у 
і на док).

ь+г _ Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 328. Підстави н аб уття  права власності
1. Право власності набувається на підставах, що не 

заборонені законом, зокрема із правочинів.
2. Право власності вважається набутим правомірно, 

якщо інше прямо не випливає із закону або незакон
ність набуття права власності не встановлена судом.

Право власності може виникати за наявності певних юри
дичних фактів, визначених у Цивільному кодексі України.

sШ
Добросовісне набуття чужої речі
• Якщо майно за відплатним договором придбане в 

особи, яка не мала права його відчужувати, про що 
набувач не знав і не міг знати, такий добросовіс- ] 
ний набувач має право власності на це майно за 
деякими винятками (коли річ була загублена влас
ником, вкрадена у власника).

Створення нової речі; переробка речі
• Право власності на нову річ, яка виготовлена (ство

рена) особою, набувається нею, якщо інше не 
встановлено договором або законом.

• Переробкою є використання однієї речі (матеріа
лу), у результаті чого створюється нова річ.
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Привласнення загальнодоступних дарів при
роди
• Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зло

вила рибу або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, 
є їхнім власником, якщо вона діяла відповідно до 
закону, місцевого звичаю або загального дозволу 
власника земельної ділянки.

Набуття права власності за договором*
• Право власності в набувача майна за договором 

виникає з моменту передання майна, якщо інше не 
встановлено договором або законом.

Набуття права власності на безхазяйну річ
• Безхазяйною є річ, яка не має власника або влас

ник якої невідомий.
• Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік орга

ном, що здійснює державну реєстрацію прав на 
нерухоме майно. Безхазяйні рухомі речі можуть 
набуватися у власність за набувальною давністю.

Привласнення речі, від якої відмовився влас
ник
• Особа, яка заволоділа рухомою річчю, від якої 

власник відмовився, набуває права власності на 
цю річ з моменту заволодіння нею.

J
— і

Знахідка
• Особа, яка знайшла загублену річ, зобов’язана не

гайно повідомити про це особу, яка її загубила, 
або власника речі і повернути річ цій особі. Особа, 
яка знайшла загублену річ у приміщенні або тран
спортному засобі, зобов’язана передати її особі, 
яка представляє володільця цього приміщення чи 
транспортного засобу. Останній набуває прав та 
обов’язків особи, яка знайшла загублену річ.

Привласнення бездоглядної домашньої тва
рини
• Особа, яка затримала бездоглядну домашню тва

рину, зобов’язана негайно повідомити про це 
власника і повернути її. Якщо власник бездогляд
ної домашньої тварини або місце його перебуван
ня невідомі, особа, яка затримала тварину, зобо
в’язана протягом 3 днів заявити про це в міліцію 
або орган місцевого самоврядування, який вживає 
заходів щодо розшуку власника.
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Скарб
• Скарбом є закопані в землі чи приховані іншим 

способом гроші, валютні цінності, інші цїнні речі, 
власник яких невідомий або за законом втратив на 
них право власності. Особа, яка виявила скарб, на
буває право власності на нього. У разі виявлення 
скарбу, що є пам’яткою історії та культури, право 
власності на нього набуває держава, а особі, 
що виявила скарб, виплачується 20 % від його 
вартості.

Окремим інститутом цивільного законодавства є інститут 
набуття права власності за давністю володіння. Чинний Ци- 
иільний кодекс усунув необґрунтовані переваги для держав
ної власності, в яку, згідно з попереднім кодексом 1963 p., 
переходило безхазяйне майно. Суб’єктом набувальної давності 
іа чинним цивільним законодавством може бути лише фізич
на чи юридична особа.

v Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 344. Надувальна давність
1. Особа, яка  добросовісно заволоділа чужим майном 

і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим 
майном протягом десяти років або рухомим майном -  
протягом п’яти років, набуває право власності на це 
майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено 
цим Кодексом.

Право власності на нерухоме майно, що підлягає 
державній реєстрації, виникає за набувальною давніс
тю з моменту державної реєстрації...

3. Якщо особа заволоділа майном на підставі догово
ру з його власником, який після закінчення строку до
говору не пред’явив вимоги про його повернення, вона 
набуває право власності за набувальною давністю на 
нерухоме майно через п’ятнадцять, а на рухоме майно -  
через п’ять років з часу спливу позовної давності.

4. Право власності за набувальною давністю на не
рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери набу
вається за рішенням суду.

/  3. Підстави припинення права власності
Підставами припинення права власності, як  і підставами його 

набуття, є певні юридичні факти, визначені законом. Підстави 
припинення права власності можна поділити на дві групи.

Першу групу становлять підстави, що залежать від волі 
власника:
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' • Відчуження власником свого майна. У цьому випадку 
йдеться про різноманітні договори, що спрямовані на від
чуження майна (купівля-продаж та всі ї ї  різновиди, міна, 
дарування, оренда з викупом тощо).

* Відмова власника від права власності, що являє собою 
оголошення власником про відмову або вчинення інших 
дій, я к і свідчать про відмову від цього права власності.

Другу групу становлять підстави, що не залежать від волі 
власника:

Викуп земель- 
і ної ділянки 
{ у зв’язку із сус- 
S пільною необ- 
і хідністю

Викуп нерухомого 
майна у зв’язку 
з викупом земель
ної ділянки

; Припинення права І 
1 власності на май- j 
j но яке не може 
І належати цій осо- 
I бі за законом

Викуп пам’яток 
історії та куль-
TVDH

Підстави і 
припинення j 

права 
j власності, 

які не зале
жать від волі і 

власника

І
Конфіскація2

І
і_ _ _ _ _ _ _  J

Проте є такі підстави припинення права власності, я к і не 
можна беззастережно віднести ні до першої, ні до другої гру
пи (знищення майна).

4. Суб’єкти та об’єкти права власності 
Буква закону -  Цивільний кодекс України

Ст. 317. Суб’єкти права власності
1. Суб’єктами права власності є Український народ 

та інші учасники цивільних відносин, визначені стат
тею 2 цього кодексу.

1 Реквізиція -  примусове відчуження майна у власника на під
ставі та в порядку, встановлених законом, у  разі стихійного лиха, 
аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин, з ме
тою суспільної необхідності за умови попереднього і повного від
шкодування його вартості.

2 Конфіскація -  застосування до особи позбавлення права влас
ності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопо
рушення у випадках, встановлених законом.
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2. Усі суб-екТи права в л а с н о ї е рівними перед заТ
КОНОМ.

Цивільне право визначає таких суб’єктів права власності 
тс: Український народ, фізичні особи, юридичні особи, дер
жава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 
громади, іноземні держави та інші учасники цивільних від
носин.

Цивільний кодекс України зазначає, що об’єктами права 
ііласності Українського народу є земля, ї ї  надра, атмосферне 
повітря, водні та інші природні ресурси її  континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони. Від імені 
Українського народу права власника здійснюють органи дер
жавної влади та органи місцевого самоврядування у межах, 
нстановлених Конституцією України. Можна зробити висно- 
мок, що органи державної влади та місцевого самоврядування 
лдійснюють всі правомочності власника щодо власності наро
ду України.

Право державної власності здійснюють органи державної 
нлади від імені держави, але об’єкти права власності тут інші -  
майнові комплекси, підприємства тощо.

Об’єктами права приватної власності може бути будь-яке 
майно, за винятком окремих видів майна, я к і відповідно до 
m кону не можуть належати приватним особам. Склад, к іль
кість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних 
та юридичних осіб, не є обмеженими. Законом може обмежу- 
патися розмір земельної ділянки, яка  є у власності фізичної 
чи юридичної особи.

5. Речові права на чуже майно
Речовими правами на чуже майно є:

• право володіння;'
• право користування (сервітут);
• право користування земельною ділянкою для сільськогос

подарських потреб (емфітевзис);
• право забудови земельної ділянки (суперфіцій).

Крім зазначених вище, законом можуть бути встановлені 
інші речові права на чуже майно.

Інституту прав на чуже майно притаманні такі загальні 
ознаки:
• речові права на чуж і речі обтяжують і обмежують право 

власності. Перехід права власності на майно від власника 
до інших осіб не є підставою для припинення речових прав 
інших уповноважених осіб на це майно (сервітут зберігає 
чинність у разі переходу до інших осіб права власності);
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• права на чуж і речі здійснюються незалежно від волі влас
ника;

• права на чуж і речі здійснюються лише в певних межах, 
Межі встановлюються законом і можуть бути конкретизо» 
вані у  договорі з власником або у  судовому рішенні;

• права на чуж і речі захищаються від усіх осіб, у тому числі 
від власника.
Розглянемо кожен з видів речових прав на чуже майно. 
Право володіння чужим майном -  складний інститут ци 

вільного права. Володільцем чужого майна є особа, яка  фак 
тично тримає його у себе. Це право виникає на підставі дого
вору з власником або особою, якій  майно було передано влас 
ником, а також на інших підставах, встановлених законом. 

Право володіння припиняється у разі:
• відмови володільця від володіння майном;
• витребування майна від володільця власником майна або 

іншою особою;
• знищення майна та в інших випадках, встановлених за

коном.
«Добросовісність» або «недобросовісність» володіння може 

встановити лише суд.
Сервітути  відомі ще з часів римського права. Сервітут 

(servitus) у перекладі з латинської означає «рабство речі». 
Римське право передбачало два види сервітутів: реальні (зе
мельні) та особисті (узуфрукт, узус і хабітаціо).

У Цивільному кодексі України визначені види земельного 
сервітуту. Він може полягати в можливості проходу, проїзду 
через чужу земельну ділянку, прокладання та експлуатації 
ліній електропередачі, зв’язку і трубопроводів, забезпечення 
водопостачання, меліорації тощо. Більш детально земельний 
сервітут регламентується в Земельному кодексі України.

Щодо особистих сервітутів слід зазначити, що в Цивільно
му кодексі України вони обмежені тільки одним видом, який 
у римському праві визначався як  habitation -  право прожи
вання.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 405. Право членів сім’ї власника ж итла на 

користування цим житлом
1. Члени сім’ї  власника житла, я к і проживають ра

зом з ним, мають право на користування цим житлом 
відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони 
мають право займати, визначається його власником.

Зміст сервітуту (земельного т а  особистого) становлять  
так і правомочності їх суб'єктів:
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• особа може користуватися чужим майном лише в межах, 
иизначених сервітутом;

• сервітут не позбавляє власника майна, щодо якого він вста
новлений, права володіння, користування та розпоряджен
ня майном;

• сервітут зберігає чинність у  разі переходу до інших осіб 
права власності на майно, щодо якого він встановлений;

• особа, яка користується сервітутом, зобов’язана вносити 
плату за користування майном, якщо інше не встановлено 
договором, законом, зацовітом або рішенням суду;

• сервітут не підлягає відчуженню;
• суб’єкт сервітуту зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані 

власникові земельної ділянки або іншого нерухомого майна. 
В окрему групу прав об’єднуються такі речові права, як

гугіерфіцій та емфітевзис. Обсяг правомочностей суб’єктів 
иказаних прав є настільки великим, що практично збігається 
і правами власника. Проте, на відміну від права власності, 
суб’єкти емфітевзису та суперфіцію не можуть вільно здійсню- 
пати користування та розпорядження майном. Вони обмежені 
п цьому законом та договором.

Емфітевзис -  це право користування чужою земельною ді
лянкою для сільськогосподарських потреб. Воно виникає на 
підставі договору м іж  власником земельної ділянки й особою, 
яка виявила бажання користуватися нею (землекористува
чем). Емфітевзис може бути встановлено як  на визначений, 
гак і на невизначений строк. У разі якщо емфітевзис укладено 
на невизначений строк, кожна зі сторін може відмовитися від 
нього, попередивши про це другу сторону не менш як  за рік 
до такої відмови.

Власник земельної ділянки, яку обтяжено емфітевзисом, 
має право:
• вимагати від землекористувача використання земельної ді

лянки за призначенням, встановленим у договорі;
• одержувати плату за користування земельною ділянкою;
• переважне перед іншими особами, на придбання права ко

ристування земельною ділянкою у разі ї ї  продажу, за ціною, 
що оголошено для продажу, та на інших рівних умовах;

• у  разі продажу землекористувачем права користування зе
мельною ділянкою іншій особі власник земельної ділянки 
має право на одержання відсотків від ціни продажу. 
Землекористувач (емфітевт) має право користуватися зе

мельною ділянкою в повному обсязі відповідно до договору.
Суперфіцій -  це право користування чужою земельною ді

лянкою для забудови. Власник земельної ділянки може нада
ти ї ї  в користування для будівництва промислових, побуто
вих, соціально-культурних, житлових та інших споруд і буді

__________________________________________Цивільне право України
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вель. Власник такої будівлі має право користуватися цією 
земельною ділянкою. Вказане право користування має такі 
характерні ознаки: воно є довгостроковим, відчужуваним І 
таким, що успадковується.

Власник земельної ділянки має право:
• одержувати плату за користування нею;
• одержувати частку від доходу землекористувача (суперфіці 

арія), якщо на земельній ділянці збудовані промислові 
об’єкти;

• володіти, користуватися земельною ділянкою в обсязі, 
встановленому договором із землекористувачем;

• вимагати від землекористувача використовувати земельну 
ділянку відповідно до умов договору.
Розмір плати за користування земельною ділянкою, ї ї  фор

ма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються до
говором м іж  власником та землекористувачем. Власник зе
мельної ділянки зобовязаний не перешкоджати землекористу
вачеві у  здійснення його прав.

Запитання для самоперевірки
1. Я кі правомочності є змістом права власності?
2. Я кі способи набуття права власності зазначені у  Цивіль

ному кодексі України?
3. Я кі існують підстави припинення права власності?
4. Назвіть суб’єктів та об’єкти права власності за Цивіль

ним кодексом України.
5. Я кі речові права на чуже майно передбачені цивільним 

законодавством?

§ 44-45. Форми та види власності. 
Захист права власності
1. Право приватної власності

К— Норма закону
Право приватної власності -  це передбачене і га

рантоване законом право власника здійснювати воло
діння, користування і розпорядження належним йому 
майном на свій розсуд і з будь-якою метою, якщо інше 
не передбачене законом.
Буква закону -  Цивільний кодекс України

С т. 325. Право приватної власності
1. Суб’єктами права приватної власності є фізичні та 

юридичні особи.



2. Фізичні та юридичні особи можуть бути власника
ми будь-якого майна, за винятком окремих видів май
на, як і відповідно до закону не можуть їм належати.

3. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути 
у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеже
ними. Законом може бути встановлено обмеження роз
міру земельної ділянки, яка  може бути у власності фі
зичної та юридичної особи.

об'єктами права приватної власності є житлові будинки, 
мортири, предмети особистого користування, дачі, садові бу
ти їси, предмети домашнього господарства, продуктивна і 
рпОоча худоба, насадження на земельній ділянці, засоби ви- 
(•пішицтва, вироблена продукція, транспортні засоби, грошові
• чи іти, акц ії, інші цінні папери, а також інше майно спо- 
м иичого і виробничого призначення.

Як випливає зі змісту ст. 13 Конституції України, не мо- 
п уть перебувати у  власності окремих громадян об’єкти права 
мшслючної власності народу України, до яких належать земля 
(іш ішнятком земельних ділянок певного розміру), ї ї  надра, 
поііітряний простір, водні та інші природні ресурси її  конти
нентального шельфу та виключної (морської) економічної 
інки.

Кожна держава має право визначити об’єкти, я к і з мірку- 
имиь державної безпеки або з інших підстав не повинні пере- 
йунати у власності тих чи інших суб’єктів правовідносин або 
мають набуватися з додержанням спеціальних правил. Тому 
Постановою Верховної Ради України «Право власності на 
пкремі види майна» було затверджено Перелік видів майна, 
що не може перебувати у власності громадян, громадських 
об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших 
держав на території України.

До цього Переліку входять:
• зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї 

і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєпри
пасів до неї, я к і набуваються громадськими об’єднаннями 
з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна 
військова техніка, ракетно-космічні комплекси;

• вибухові речовини і засоби вибуху, всі види ракетного 
палива;

• наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні л ікуваль
ні засоби (за винятком одержаних громадянами за при
значенням лікаря);

• державні еталони одиниць фізичних величин;
• спеціальні технічні засоби негласного отримання інфор

мації та інші види майна.

_______________________________________ Цивільне право України
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ґ  Власник володіє, користується, розпоряджається св о їіу  

майном на власний розсуд. Він має право вчиняти щодо своіч 
майна будь-які д ії, я к і не суперечать закону. При здійсненні 
своїх прав та виконанні обов’язк ів власник зобов’язаний до 
держуватися моральних засад суспільства.

Для виникнення у  фізичних осіб права приватної власності 
на те чи інше майно потрібні певні юридичні факти, тобт«> 
юридичні підстави.

Підстави виникнення у громадян 
права власності

Г

Виникнення 
у громадян 

права власності 
на доходи 
від участі 

в суспільному 
виробництві

• Юридичною підставою виникнення права влас
ності на такі доходи є факт одержання працівни
ком матеріальних благ (у грошовому вираженні 
або іншим майном у натурі) у формі заробітної 
плати чи іншої форми оплати праці за виконану 
роботу відповідно до умов трудового договору 
або у вигляді поділеної між працівниками підпри
ємства частини прибутку

V,

Виникнення 
права власності 

на доходи 
громадян від 

індивідуальної 
праці та підпри

ємницької 
діяльності

• Чинне законодавство не зобов’язує громадян 
працювати в суспільному секторі економіки за 
трудовим договором. Вони мають право на свій 
розсуд обрати ті чи інші не заборонені законом 
форми індивідуальної праці чи підприємницької 
діяльності відповідно до законодавства України. 
Правовий режим діяльності громадян-підприєм- 
ців, отримання ними доходів визначаються Ци- 

' вільним кодексом України та іншими актами за
конодавства

' ’ ' 1 ' 1 1 ""Т”" - ІГ"1- 1

Виникнення 
у громадян 

права власності 
за договорами 

та іншими 
правочинами 

................

• За цією похідною правовою підставою формуєть
ся переважна частина власності громадян. Го
ловною умовою виникнення у громадян права 
приватної власності на основі правочинів є до
держання ними та їхніми контрагентами загаль
них і спеціальних правил щодо здійснення право
чинів, оскільки за правочинами, визнаними не
дійсними, право власності на одержане за ними 
майно не виникає

Інші підстави виникнення у громадян права власності:
• успадкування майна;
• одержання дивідендів від цінних паперів і вкладів у кре- 
. дитних установах;

• отримання пенсій, різних видів державної допомоги, сти
пендій тощо;
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• отримання грошових сум чи іншого майна в порядку від
шкодування заподіяної шкоди;

• отримання коштів за аліментними зобов’язаннями;
• правомірне заволодіння дарами природи;
• отримання премій, виграшів, призів.

Повні юридичні факти необхідні і для припинення права 
нрішатної власності. Вони можуть бути спільними для суб’єктів 
іірмиа власності або специфічними, притаманними лише гро
мадинам. Значна частина юридичних фактів може бути юри
дичною підставою виникнення права власності й водночас його 
припинення. Так, укладення договору купівлі-продажу спри
чиняє припинення права власності у  продавця і водночас ви
тиснення його у покупця. Але створення фізичною особою 
п іненими зусиллями і з власних матеріалів скульптури, кар
ій пи, іншої речі веде лише до виникнення права власності. 
І Ірипиняється право власності у разі споживання фізичною
• •собою продуктів харчування. Припинення права приватної
и.м ясності можливе також всупереч волі власника (внаслідок 
реквізиції, конфіскації, націоналізації та інших підстав).

2. Право державної та комунальної власності
Державна власність є особливою публічною формою при- 

іиіяснення матеріальних благ в інтересах суспільства. Вона 
ішникла одночасно з виникненням держави.

Від імені та в інтересах держави України право власності 
здійснюють відповідні органи державної влади. Однак систе
ми та способи управління державною власністю є надзвичай
но складними. Визначальне значення у вирішенні цієї про
блеми мають окремі статті Конституції України.

І За ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України здійснює 1 
управління всіма об’єктами державної власності, частину своїх по
вноважень він делегує іншим створюваним органам виконавчої влади і 
(міністерствам, комітетам, місцевим державним адміністраціям)

_________________________________________ Цивільне право України

Фонд державного майна захищає майнові права України на її те
риторії та за кордоном, розпоряджається майном державних підпри
ємств у процесі їх приватизації тощо

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до ' 
відання місцевих державних адміністрацій належить вирішення 
питань управління майном, приватизації та підприємництва

Конституція віднесла до повноважень Верховної Ради України, зо
крема, затвердження переліку об’єктів права державної власності, 
що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучен
ня об’єктів права державної власності
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Норма закону
Право комунальної власності -  це право терито  

альної громади володіти, доцільно, економно, ефекти 
по користуватися і розпоряджатися на свій розсуО 
в своїх інтересах майном, що належить їй, як без по 
середньо, т а к  і через органи місцевого самоврядуванп и

Суб’єктами права комунальної власності є відповідні т 
риторіальні громади сіл, селищ, міст і районів у містах 
Оскільки районні й обласні ради виступають як  органи місці’ 
вого самоврядування, то Конституція не передбачає створенні 
комунальної власності на рівні районів і областей. Територі 
альні громади сіл, селищ, міст і районів у  містах можуть 
об’єднувати об’єкти своїх прав власності (виникнення у  ни 
спільної власності), передавати ці об’єкти до управління рн 
йонних і обласних рад.

Об’єкти права комунальної власності визначені в Консти 
ту ц ії України.

Буква закону -  Конституція України
Ст. 142. Матеріальною і фінансовою основою місце

вого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, дохо
ди місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні 
ресурси, що є у  власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у  містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управлінні район
них і обласних рад.

3; Право спільної власності
Право спільної власності (condominium), відоме ще з часів 

римського права, характеризується належністю майна одно
часно декільком суб’єктам. Характерними ознаками спільної 
власності є множинність суб’єктів та єдність об’єкта. Цивіль
ний кодекс України закріпив вказані ознаки.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 355. П оняття і види права спільної власності
1. Майно, що є у власності двох або більше осіб (спів

власників), належить їм на праві спільної власності 
(спільне майно).

2. Майно може належати особам на праві спільної 
часткової або на праві спільної сумісної власності.

Об’єктом права спільної власності є майно. Майном, як 
особливим об’єктом, вважаються окрема річ, сукупність ре
чей, а також майнові права та обов’язки.
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примо кожного із співвласників охоплює весь ооєкт в цілому, 
мі мкусь його частину. Тобто право власності хоча і належить 
|н» «у декільком особам, охоплює одне і те саме майно непо- 
іі.ім і Підстави виникнення спільної власності різні: спільне 

мкігіміпгя майна, спадкування, перебування в шлюбі, прива- 
пі її і її, створення фермерського господарства, створення
* їїммпня співвласників багатоквартирного будинку тощо. Ци- 

|і п мг законодавство не встановлює вичерпного переліку під-
11 ми ппиикнення права спільної власності.

Спільним майном може виступати:

(•і |м»ма річ (квар- 
Щ  їм, будинок, ав- 
м імобіль тощо)

Сукупність речей 
(предмети звичай
ної домашньої об
становки та вжит
ку, що належать 
співвласникам, то
вари на складі 
тощо)

Сукупність прав та 
обов’язків (спадщи
на, підприємство як 
єдиний майновий 
комплекс тощо)

Відповідно до частини 2 ст. 355 ЦК України майно може 
нгнм'жати особам на праві спільної часткової або на праві 
тільної сумісної власності.

Між зазначеними видами існують відмінності. У спільній 
частковій власності кожен з учасників має визначену частку 
м праві власності на майно. Спільна сумісна власність є без- 
їмстковою, а право кожного із співвласників поширюється на 
мсс майно. Вона передбачає право декількох осіб володіти, ко
ристуватися, розпоряджатися належним їм майном за взаєм
ною згодою як  одним цілим. Частки встановлюються у ви
падку її  припинення (поділу, виділу). Для розпорядження 
необхідна згода всіх співвласників.

4. Захист права власності

fr-—  Норма закону
Захист права власності -  ряд передбачених зако

нодавством заходів, які застосовуються у випадках 
порушення цього права т а  спрямовані на захист і від
новлення відносин власності.

Предметом захисту цивільного права є цивільні права та 
інтереси, я к і не суперечать загальним засадам цивільного за
конодавства. За Цивільним кодексом України кожна особа 
має право на захист свого цивільного права у  разі його пору
шення, невизнання або оспорювання.
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Способи захисту суб'єктивних цивільних прав:
• визнання цих прав;
• визнання правочину недійсним;
• припинення дії, яка  порушує право;
• відновлення становища, яке існувало до порушення;
• примусове виконання обов’язку в натурі;
• зміни або припинення правовідношення;
• відшкодування збитків та інші способи відшкодування 

майнової шкоди;
• відшкодування моральної шкоди та в інші способи.
Усі перелічені вище способи можна поділити на речено

правові, зобов’язально-правові та особливі способи захисту. До 
речево-правових способів належать віндикаційний та негатор 
ний позови.

Віндикаційним (від лат. vimdecere -  оголошувати про зл 
стосування сили) є позов неволодіючого майном власника до 
особи, яка  незаконно, без відповідної правової підстави заво 
лоділа ним. Такий позов може мати місце лише за наявності 
таких умов:

• необхідно, щоб власник був фактично позбавлений воло
діння;

• потрібно, щоб майно, що належить власникові, зберегло
ся в натурі, а не було спожито чи перероблено;

• віндикація можлива лише до індивідуально-визначеного 
майна, оскільки власник може вимагати повернення 
майна, яке належить йому на праві власності;

• позивач і відповідач не перебувають м іж  собою в 
зобов’язальних відносинах щодо цього майна.

Позивачем за віндикаційним позовом є власник цього май
на. Відповідачем -  фактичний володілець цього майна, неза
конність володіння якого повинна бути доведена в суді, 
оскільки існує презумпція законності володіння. Незаконні 
володільці залежно від того, добросовісні вони чи ні, несуть 
різну відповідальність перед власником. Так, добросовісні во
лодільці повинні повернути майно за умов, коли воно вибуло 
поза їхньою волею (загублено, викрадено), а недобросовісні -  у 
будь-якому випадку.

Негаторним (від лат. actionegatoria -  той, що заперечує) є 
позов власника про усунення будь-яких перешкод у здійснен
ні ним права користування та розпорядження майном, навіть 
якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права воло
діння. Отже, негаторний позов пред’являється власником за 
умови, що він має майно у  своєму володінні, однак проти
правна поведінка інших осіб перешкоджає йому здійснювати 
права користування та розпорядження ним. Для заявлення 
такого позову не вимагається, щоб перешкоди до здійснення
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і їм на були результатом винних дій відповідача чи спричиня
єм. позивачу збитки. Достатньо, щоб такі д ії хоча і не позбав
ити власника права володіння майном, але об’єктивно по- 

шували його.
Прикладами негаторного позову є:
• позов власника до відповідача, який без належних пра

вових підстав використовує нерухому будівлю власника 
для зберігання свого майна;

• позов власника про виселення фізичних осіб із неправо
мірно зайнятих ними жилих приміщень;

• позов власника гаража до власника сусіднього гаража, 
який розмістив біля воріт його гаража будівельні матері
али, що перешкоджають виїзду його машини, тощо.

ї Розв’яжіть ситуацію
Громадянин Довгорукий узяв в оренду земельну ділянку з 

правом подальшої її купівлі в занедбаній частині заповідника, 
домовившись з директором цього заповідника. Договір був 
підписаний ними 9 вересня 2010 року й передбачав коротко
строкову оренду на 3 роки.

Чи буде правомірним цей договір?

& Запитання для самоперевірки
1. Які види власності існують за законодавством України?
2. Що таке приватна власність?
3. Назвіть суб’єктів та об’єкти права приватної власності.
4. Я кі органи здійснюють право державної власності?
5. Перелічіть об’єкти права державної власності.
6. Дайте визначення поняття «право спільної власності».
7. Я кі існують способи захисту права власності?
8. В яких випадках застосовується віндикаційний, а в яких -  

негаторний позови?

§ 46. Право інтелектуальної власності
1. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної 

власності
Окрему групу відносин, регульованих цивільним правом, 

становлять відносини, об’єктами яких є продукти творчої 
діяльності людей. Самі процеси розумової діяльності перебу
вають за межами д ії права. Однак результати діяльності, 
що мають елементи творчості, стають об’єктами правового 
впливу.
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Норма закону
Право інтелектуальної власності -  це право осо 

би на результат інтелектуальної, творчої діяльності 
або на інший об’єк т  права інтелектуальної власності, 
визначений Цивільним кодексом т а  законами України,

Право інтелектуальної власності становлять особисті но 
майнові права інтелектуальної власності та (або) майнові пра 
ва інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єкті п 
права інтелектуальної власності визначається ЦК України та 
іншими законами. Право інтелектуальної власності та право 
власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права 
на об’єкт права інтелектуальної власності не означає переходу 
власності на річ і навпаки.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 421. Суб’єкти права інтелектуальної власності
1. Суб’єктами права інтелектуальної власності є: тво

рець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності 
(автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, 
яким належать особисті немайнові та (або) майнові пра
ва інтелектуальної власності відповідно до цього Кодек
су, іншого закону чи договору.

Об’єкти права інтелектуальної власності

Літературні 
та художні 

твори

Фонограми,
відеограми,

передачі
організацій
мовлення

Раціоналіза
торські

пропозиції

Комп’ютерні
програми

Наукові
відкриття

Сорти
рослин,
породи
тварин

Компіляції 
даних 

(бази даних)

Винаходи,
корисні
моделі,

промислові
зразки

Комерційні
найменування,

торговельні
марки,

географічні
зазначення

Виконання

Компонування
(топографії)
інтегральних

мікросхем

Комерційні
таємниці

Особистими немайновими правами інтелектуальної влас
ності є:
• право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, 

винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності;

19 8



Цивільне право України

криво перешкоджати будь-якому посяганню, здатному за- 
идити шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інте- 
'іактуальної власності;
.....і і особисті немайнові права інтелектуальної власності,
їй тановлені законом.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності нале- 

м ї ї. творцеві об’єкта права інтелектуальної власності, іншим
• •Гнім (у випадках, передбачених законом). Особисті немай-

...... права інтелектуальної власності не залежать від майно-
іін н прав інтелектуальної власності, не можуть відчужуватися 

рродаватися), за винятками, встановленими законом. 
Майновими правами інтелектуальної власності є:

• 11 раво на використання об’єкта права інтелектуальної влас
ності;

• ниключне право дозволяти використання об’єкта права ін
телектуальної власності;

• ниключне право перешкоджати неправомірному викорис
танню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому чис
лі забороняти таке використання;

• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 
законом.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чин

ними безстроково, якщо, інше не встановлено законом. Май
нові права інтелектуальної власності є чинними протягом 
строків, встановлених Цивільним кодексом України, іншим 
in коном чи договором.

2. Виникнення права на об’єкти інтелектуальної 
власності

Підстави виникнення права власності на результат інте
лектуальної діяльності можна поділити на дві групи: первин
ні й похідні.

Первинні підстави виникнення права інтелектуальної 
власності потрібно розглядати щодо різних груп об’єктів інте
лектуальної власності.

Так, юридичною підставою для первинного виникнення 
права інтелектуальної власності на літературні, художні й на
укові твори, виконавчу діяльність артистів, звукозапис, радіо- 
і телепередачі є результат творчої діяльності. Коли цей ре
зультат отримує певну об’єктивну форму, виникає сукупність 
правомочностей щодо здійснення права власності. Для таких 
об’єктів, як  винаходи, промислові зразки, торговельні марки, 
комерційні найменування, момент створення об’єкта інтелек
туальної власності не збігається з моментом виникнення пра
ва інтелектуальної власності. Для виникнення останнього
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потрібна наявність сукупності юридичних фактів, необхіднії 
для настання відповідних наслідків. Такими фактами є:

• надання результату інтелектуальної діяльності об’єкти п 
ної форми;

• подання заявки до державного органу спеціальної комп 
тенції;

• ухвалення позитивного рішення цим органом;
• видача охоронного документа (патенту) на винахід, свід 

цтва на торговельну марку тощо.
Похідні підстави набуття права інтелектуальної власності 

нечисленні. Основні з них -  ліцензійні та інші цивільно 
правові договори, спадкування, а також набуття права інте 
лектуальної власності по закону. При цьому в будь-яких 
випадках виключне особисте право авторства є невідчужува 
ним.

П атентне право -  це сукупність норм, що регулю 
ють майнові й особисті немайнові відносини, які вини 
кають у зв’язку з визнанням авторства на винаходи, 
корисні моделі і промислові зразки, з охороною прав, 
установленням режиму використання цих об’єктів, 
матеріальним і моральним стимулюванням, а також  
захистом прав авторів і патентовласників.

Об’єктами патентного права вважаються патентоздатні 
винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

Суб’єкти патентного права -  це насамперед автори вина
ходів, корисних моделей і промислових зразків. Однак мо
жуть бути й інші особи -  патентовласники, тобто особи, як і 
не є авторами, проте одержали деякі патентні права по зако
ну або за договором.

Основним суб’єктивним правом автора об’єкта промислової 
власності є право авторства. Сам факт видачі патенту за
кріплює визнання особи творцем конкретного об’єкта. Право 
авторства є невід’ємним особистим правом і охороняється без
строково. Воно визнається за фізичною особою, творчою пра
цею якої створено об’єкт промислової власності. У випадку 
створення об’єкта спільно кількома фізичними особами усі 
вони вважаються його авторами. Не визнаються авторами 
фізичні особи, я к і особисто не зробили творчого внеску в ство
рення об’єкта промислової власності, а надали тільки техніч
ну, організаційну чи матеріальну допомогу або тільки сприя
ли оформленню прав на нього.

3. Патентування
Норма закону
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Винахід отримує 
правову охорону 
і ільки в тому разі, і 
якщо він є новим, 
має винахідницький 
рівень і є промис
лово придатним. 
Винахід визнається ; 
новим, якщо він не 
є частиною рівня 
техніки. Останній 
включає всі відо
мості які були за
гальнодоступними 
у світі до дати по
дання заявки

Корисною модел
лю є конструктивне 
виконання засобів 
виробництва і пред
метів споживання, 
їй надається право
ва охорона, якщо 
вона є патентно- 
здатною, тобто но
вою і промислово 
придатною. Корис
на модель стосу
ється тих технічних 
нововведень, які за 
своїми ознаками 
схожі на винаходи, 
але вони є менш 
значущими з погля
ду внеску в рівень 
техніки

Промисловим 
зразком є
художньо- 
конструкторське 
рішення виробу, що 
визначає його зо
внішній вигляд. 
Важливість про
мислового зразка 
полягає у підви
щенні споживчих 
якостей виробів, їх 
конкурентоспро
можності на ринку. 
Правова охорона 
йому надається, 
якщо він є новим 
і промислово при
датним

Права на винахід, корисну модель та промисловий зразок 
охороняються законом і підтверджуються патентом. П атент -  
це документ, виданий компетентним державним органом, 
який надає його власнику виключне право на винахід, корис
ну модель чи промисловий зразок.

Для одержання патенту автор, роботодавець чи їх право
наступники подають заявку в Держдепартамент інтелек
туальної власності. Вимоги до документів заявок на об’єкти 
промислової власності передбачені цією установою.

4. Авторське право та суміжні права
І - ___ Норма закону

Авторське право -  це сукупність норм цивільного 
права, якими регулюються відносини щодо визнання 
авторства й охорони творів науки, літератури і мис
тец тва, установлення режиму їх використання, наді
лення їх авторів немайновими і майновими правами 
захисту.

Первинним суб’єктом авторського права є автор твору. За 
відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична
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особа, зазначена звичайним способом як  автор на оригіналі 
або примірнику твору (презумпція авторства). Суб’єктами ан 
торського права є також інші фізичні та юридичні особи, які 
набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Авторське право на твір виникає у його творця завдяки фак
ту його створення. Це один з головних принципів авторського 
права порівняно з патентним правом на винаходи й інші об’єкти 
промислової власності. Для виникнення і здійснення автор 
ського права не потрібно реєстрації, іншого спеціального 
оформлення твору чи дотримання будь-яких формальностей. 

Об’єктами авторського права є твори, а саме:
1) літературні та художні твори, зокрема:

• романи, поеми, статті та інші письмові твори;
• лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
• драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хорео 

графічні, інші сценічні твори;
• музичні твори (з текстом або без тексту);
• аудіовізуальні твори;
• твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
• фотографічні твори;
• твори ужиткового мистецтва;
• ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що сто

суються географії, топографії, архітектури або науки;
• переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літе

ратурних або художніх творів;
• збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуван

ням їх складових частин є результатом інтелектуальної 
діяльності;
2) комп’ютерні програми;
3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелек
туальної діяльності;

4) інші твори.
Охороні підлягають усі твори, зазначені вище, як  опри

люднені, так і не оприлюднені, як  завершені, так і не завер
шені, незалежно від їх  призначення, жанру, обсягу, мети.

Авторські права поділяються на особисті немайнові і май
нові. Майнові права можуть переходити до будь-яких інших 
суб’єктів авторського права по закону чи договору спадкуван
ня. Особистими немайновими правами можуть володіти тіль
ки автори творів. Ці права належать автору незалежно від 
його майнових прав і зберігаються за ним навіть у випадку 
поступки виключними правами на використання твору.

Інтереси артистів-виконавців, виробників фонограм, відео
грам, організацій мовлення отримали правову охорону в межах 
правового інституту так званих суміжних прав.
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і  Норма закону
Суміжні права -  це права на результати творчої 

діяльності виконавців, їх спадкоємців т а  інших пра- 
воволодільців, яким на законних підставах передано 
суміжні майнові права щодо виконання: права вироб
ників на фонограми, відеограми, їх спадкоємців (пра
вонаступників) т а  осіб, яким на законних підставах 
передано суміжні майнові права на фонограми і відео
грами, а також організацій мовлення, що охороняють
ся авторським правом.

І Цивільний кодекс України визначає, що об’єктами суміжних 
щит без виконання будь-яких формальностей щодо цих об’єктів 
ні незалежно від їх призначення, змісту, цінностей тощо, а та- 
>пж способу чи форми їх вираження є виконання, фонограми, 
її і деограми, програми (передачі) організацій мовлення.

Законодавство чітко визначає коло суб’єктів суміжних прав. 
Hr виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, 
організація мовлення. За відсутності доказів іншого виконав
цем, виробником фонограми, відеограми, програми організацій 
Монлення вважається особа, ім ’я (найменування) якої зазначе
но підповідно у фонограмі, відеограмі, їх  примірниках чи упа
ковці, а також під час передачі організацій мовлення.

5. Порушення авторських та суміжних прав. 
Способи захисту цих прав

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі 
невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за co
in )іо відповідальність, встановлену Цивільним кодексом, ін
шим законом чи договором.

У сфері авторського права Закон України «Про авторське 
право і суміжні права» наводить перелік порушень автор- 
п.ких і (або) суміжних прав, який дає підстави для судового 
іахисту цих прав.

Порушенням вважається:

Вчинення осо
бою дій, які по
рушують осо
бисті немайнові 
права власників 
авторських і 
(або) суміжних 
прав та їхні 
майнові права

Піратство у 
сфері автор
ських і (або) 
суміжних прав

Плагіат, зокре
ма оприлюд
нення чи опу
блікування по
вністю або 
частково чужого 
твору під іме
нем особи, яка 
не є автором

Інші дії осіб, які 
не є власника
ми авторських і 
(або) суміжних 
прав відносно 
об’єкта автор
ського права
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При порушенні будь-якою особою авторських і (або) сумі
них прав їх  власники можуть використовувати такі спосо
захисту прав:
• вимагати визнання та поновлення своїх прав;
• звертатися до суду з позовом про поновлення порушени 

прав та (або) припинення дій, що порушують авторські 
(або) суміжні права чи створюють загрозу їх  порушення;

• подавати позови про відшкодування моральної шкоди;
• подавати позови про відшкодування збитків (матеріально 

шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу 
отриманого особою внаслідок порушення авторських праи 
чи виплату компенсацій;

• вимагати припинення підготовчих дій до порушення авто 
ських і (або) суміжних прав, у тому числі призупиненн 
митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пр 
пущені на митну територію України чи з ї ї  митної терит 
рії примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обход 
технічних засобів захисту;

•- брати участь в.інспектуванні виробничих приміщень, скла 
дів, технологічних процесів і господарських операці' 
пов’язаних з виготовленням примірників творів, фоногра 
і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про пору 
шення авторських прав;

• інші способи захисту авторських і (або) суміжних прав.

Запитання для самоперевірки
1. Що є об’єктами права інтелектуальної власності?
2. Я кі особисті немайнові права інтелектуальної власності 

існують за законодавством України?
3. Я кі майнові права інтелектуальної власності ви знаєте?
4. Дайте визначення патентному праву.
5. Що таке авторське право?
6 . Я кі особи є суб’єктами суміжних прав?
7. Назвіть способи захисту авторських та суміжних прав.

§ 4 7 -4 8 . Цивільно-правова відповідальність
1. Ознаки цивільно-правової відповідальності

-  Норма закону
Цивільно-правова відповідальність -  один із видів 

юридичної відповідальності, який полягає в покладенні 
на правопорушника невигідних майнових наслідків за 
невиконання, неналежне виконання зобов'язань або за 
інші цивільно-правові проступки.
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Заснована 
на презумпції 

винуватості особи

Настає лише 
за порушення, яке 
спричинило шкоду

Ознаки цивільно- 
правової відпові

дальності

Має компенсаційний 
характер

Це відповідальність 
боржника перед 

кредитором

Настає за невиконання 
або за неналежне 

виконання цивільних 
обов’язків

Є майновою 
відповідальністю

2. Збитки: поняття та порядок відшкодування
Важливе значення для цивільно-правової відповідальності 

має її форма, під якою розуміють прояв тих додаткових об
тяжень, що накладаються на правопорушника. Серед цих 
форм вирізняється відшкодування збитків.

. Норма закону
Збитки -  негативні наслідки, які настали для по

терпілого від цивільного правопорушення. Вони склада
ються з реальної шкоди т а  упущеної вигоди.

Збитки

Реальні збитки Упущена вигода
І

Втрати, яких особа зазнала у 
зв’язку зі знищенням чи пошко
дженням речі, а також витрати, 
які особа зробила для віднов
лення права

Доходи, які особа могла б ре
ально одержати за звичайних 
обставин, якби її право не було 
порушене

У цивільному праві відшкодовується також моральна шко
да, яка  полягає в душевних і фізичних стражданнях потерпі
лого.

Підстави цивільно-правової відповідальності -  це умови, 
за наявності яких можливе ї ї  настання. Серед таких умов 
розрізняють загальні (фактична і процесуальна) і спеціальні.
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ґ  Фактичною підставою цивільно-правової відповідальності 
е наявність у діянні особи складу цивільного правопорушення. 
Процесуальною підставою є рішення уповноваженого органу 
про притягнення конкретної особи до цієї відповідальності.

Спеціальні умови цивільно-правової відповідальності -  це 
ті випадки, коли вона можлива й за відсутності окремих її 
типових умов. Такими випадками законодавство визнає:
• відповідальність без вини: при випадковому невиконанні 

зобов’язань або спричиненні збитків; за збитки, спричинені 
джерелом підвищеної небезпеки; за чужу вину;

• змішану цивільно-правову відповідальність, коли вина у 
настанні збитків є з обох сторін.

3. Види цивільно-правової відповідальності
Характеризуючи цивільно-правову відповідальність, визна

чають її види. Якщо відповідачем як  однією зі сторін висту
пає к ілька осіб, то залежно від характеру розподілу відпові
дальності між декількома боржниками розрізняють відпові
дальність дольову, солідарну або субсидіарну.

Дольова (часткова) відповідальність має місце, якщо кож
ний із боржників несе відповідальність перед кредитором 
лише у тій частці, яка  припадає на нього відповідно до за
конодавства чи договору. Дольова відповідальність має зна
чення загального правила і застосовується завжди, якщо у 
зобов’язанні є декілька боржників, а їх  субсидіарна або солі
дарна відповідальність не встановлена. Частки, що припада
ють на боржників, визнаються рівними, якщо законодавством 
або договором не передбачено інше.

У разі застосування солідарної відповідальності кредитор 
вправі притягти до відповідальності як  усіх боржників разом, 
так і кожного з них окремо, причому як  повністю, так і в 
частині боргу. Більш того, кредитор, який не одержав повного 
відшкодування від одного із солідарних боржників, має право 
вимагати недоодержане з решти солідарних боржників. При 
цьому солідарні боржники залишаються зобов’язаними доти, 
доки зобов’язання не погашено повністю. Отже, ця відпові
дальність застосовується за принципом: «один за всіх і всі за 
одного» і є найвигіднішою для кредитора. Боржник, який 
виконав солідарне зобов’язання, має право зворотної вимоги 
(регресу) до кожного з решти боржників у  рівній частці, якщо 
інше не встановлено законом або договором.

Субсидіарна відповідальність застосовується у  випадку, 
коли в зобов’язанні беруть участь два боржники, один із яких 
є основним, а другий -  додатковим (субсидіарним). Субсидіар- 
ний боржник несе відповідальність перед кредитором додатко-
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Ми до відповідальності основного боржника. Кредитор маГ^ 
п і ним) висувати вимогу до субсидіарного боржника не одразу, 
і. пише в тому випадку, якщо ї ї  не задовольнив основний 
{ь>ржник. Класичним прикладом виникнення субсидіарної 
мідповідальності є договір гарантії, за яким гарант зобо- 
іГніїусться перед кредитором погасити заборгованість боржни
ки, якщо він не зробить це самостійно. У разі незадоволення 
іпімоги кредитора субсидіарним боржником він отримує пра
ні і регресу до основного боржника.

Відповідно до підстави виникнення відповідальності роз
різняють договірну та позадоговірну відповідальності.

}\оговірна відповідальність завжди являє собою санкцію за 
порушення договірного зобов’язання, тобто виникає на під-
• гані цивільно-правового договору. Позадоговірна відповідаль
ність настає у  випадку, якщо санкція застосовується до пра
ної юрушника, котрий не має, договірних відносин з особою, 
нкій завдано шкоди. Наприклад, за недоліки проданої речі 
перед покупцем -  фізичною особою, що відповідно до Закону 
України «Про захист прав споживачів» визнається спожива
чем, відповідають як  ї ї  продавець, так і виробник. Але про- 

дмнець несе перед споживачем договірну відповідальність (під- 
( гава -  договір купівлі-продажу речі), а виробник -  позадо- 
і опірну (підстава -  Закон України «Про захист прав спожива- , 
мів»).

Цей приклад ілюструє і юридичне значення розмежування 
мідповідальності на договірну і позадоговірну. У першому ви
падку (договірна) форми й розмір відповідальності встановлю
ються як  законом, так і договором. У другому (позадоговірна) -  
пише законом.

Залежно від обсягу відшкодування спричинених збитків 
розрізняють повну та обмежену цивільно-правову відповідаль
ність. Повна означає, що обсяг відповідальності повинен від
повідати обсягу завданих збитків чи шкоди, тобто боржник 
повинен повністю відшкодувати завдані збитки. Обмежена 
цивільно-правова відповідальність означає відступ від прин
ципу повного відшкодування завданих невиконанням абд не
належним виконанням зобов’язань, але лише у випадку, пря
мо передбаченому законом.

Залежно від пропорційності ступеня вини виділяють змі
тану  цивільно-правову відповідальність, яка виникає, коли 
шкода виникає з вини обох сторін пропорційно ступеню вини 
кожної зі сторін.

Відповідальність у порядку регресу має місце тоді, коли 
особа понесла відповідальність перед потерпілим з вини тре
тьої особи і внаслідок цього вона вправі вимагати від третьої 
особи відшкодування завданих їй збитків.

________________________________________Цивільне право України
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4. Обставини, що звільняють від цивільно-правопщ 
відповідальності. Відповідальність за чужу вину

Законодавством передбачено деякі випадки, коли осопи, 
яка  завдала шкоди, звільняється від відповідальності. ІІи 
перше, слід наголосити, що той, хто діяв правомірно, не під 
повідає за завдану ним шкоду за винятком випадків, перед» 
бачених законом. Зокрема, не підлягає відшкодуванню ш к о д й і  

заподіяна в стані необхідної оборони.
По-друге, той, хто заподіяв шкоду, звільняється від ї ї  під 

шкодування, якщо доведе, що вона заподіяна не з його вини» 
Особа, яка не виконала зобов’язання або виконала його нешш 
лежним чином, несе майнову відповідальність лише за налн 
ності вини (умислу чи необережності), крім випадків, перед
бачених законом або договором. Слід зазначити, що випадком! 
д ії, я к і на відміну від необережних або навмисних маюті 
зовнішні ознаки правопорушення, але позбавлені вини, 
визнаються казусом і здебільшого не тягнуть за собою цивілі.. 
но-правової відповідальності. Крім цього, у  випадку, якщо 
виникненню або збільшенню шкоди сприяла груба необереж* 
ність самого потерпілого, то залежно від ступеня вини заподі 
ювача (а за вини заподіювача шкоди -  і залежно від ступеші 
його вини) розмір відшкодування має бути зменшений або у 
відшкодуванні шкоди повинно бути відмовлено.

Однією з обставин, що звільняє від відповідальності, визна
ється непереборна сила -  надзвичайна і невідворотна за даних 
умов подія (стихійне лихо, землетрус, повінь, бойові д ії чи 
страйк). Іноді замість цього терміна застосовується інший -  
форс-мажорні обставини. Оскільки непереборна сила є таким 
явищем, наслідки якого не можуть бути усунені особою, яка 
заподіяла шкоду, тому вона звільняється від відповідальності. 
Коли закон покладає на боржника обов’язок відшкодувати за
вдану не лише з його вини, а й без вини шкоду, у випадках 
д ії непереборної сили, боржник звільняється від відповідаль
ності. Проте у світовій практиці навіть за наявності непере
борної сили не звільняються від відповідальності за завдану 
шкоду організації, я к і здійснюють авіаційні перевезення. 
Своєрідну так звану абсолютну цивільно-правову відповідаль
ність несуть і організації, я к і обслуговують атомні електро
станції.

Ще одним випадком звільнення боржника від відповідаль
ності є вина кредитора. Коли невиконання або неналежне 
виконання зобов’язання обумовлено умислом або необережніс
тю кредитора, боржник звільняється від відповідальності, 
якщо інше не встановлено законом.
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< >ісремі правила встановлені у випадку заподіяння шкоди у
• ниіі крайньої необхідності. За загальним правилом така 
шкода має бути відшкодована особою, яка  ї ї  заподіяла.. Однак 
іуд, краховуючи обставини, може покласти обов’язок її від
ти одування на третю особу, в інтересах якої д іяла особа, 
jtorpa заподіяла шкоду, або звільнити від відшкодування по
т і к  тю чи частково як  третю особу, так і того, хто заподіяв 
І!І коду.

Однак у деяких випадках законом передбачена цивільно- 
правова відповідальність без вини. Наприклад, юридичні та 
і|іі:іи ч н і  особи, діяльність яких зв’язана з підвищеною небез- 
ік кою для оточення (транспортні та будівельні організації, 
промислові підприємства, власники автомобілів та ін.), зобо- 
и'шані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної 
небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок 
непереборної сили або умислу потерпілого, тобто вони фак
тично несуть відповідальність без вини.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 1179. Відшкодування шкоди, завданої джере

лом підвищеної небезпеки
1. Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, 

пов’язана з використанням, зберіганням або утриман
ням транспортних засобів, механізмів та обладнання, 
використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, 
вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриман
ням диких звірів, службових собак та собак бійців
ських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для 
особи, яка  цю діяльність здійснює, та інших.

Суб’єктом відповідальності за шкоду, завдану джерелом 
підвищеної небезпеки, є особа, яка  на відповідній правовій 
підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, 
оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, ін
шим об’єктом, використання, зберігання або утримання якого 
створює підвищену небезпеку, тобто так званий титульний  
володілець.

Аналізуючи відповідальність за шкоду, завдану джерелом 
підвищеної небезпеки, потрібно звернути увагу на особливості:
• Протиправність діяння у цьому випадку презюмується. Од

нак це не означає, що діяльність щодо використання пев
них об’єктів є неправомірною. Неправомірним є завдання 
шкоди в результаті експлуатації цих об’єктів.

• Щодо причинно-наслідкового зв’язку, то до уваги беруться 
тільки ті випадки, коли шкода завдається безпосередньо 
внаслідок діяльності джерела підвищеної небезпеки.
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Особа, я к а  здійснює діяльність, що є джерелом підвищені 
небезпеки, відповідає за завдану шкоду незалежно від cm 
єї вини.

5. Особливості відповідальності малолітніх 
і неповнолітніх осіб

В особливому порядку несуть відповідальність за завдану 
шкоду неповнолітні та малолітні, бо вони не є повністю ді 
здатними.

Буква закону  -  Цивільний кодекс України
С т. 1178. Відшкодування шкоди, завданої мало 

літньою  особою
1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не до 

сягла 14 років), відшкодовується ї ї  батьками (усиноп 
лювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, 
яка  на правових підставах здійснює виховання мало 
літньої особи, -  якщо вони не доведуть, що шкода не < 
наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними 
від здійснення виховання та нагляду за малолітньою 
особою.

2. Якщо малолітня особа завдала шкоди під час пе
ребування під наглядом навчального закладу, закладу 
охорони здоров’я чи іншого закладу, що зобов’язаний 
здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом осо
би, яка  здійснює нагляд за малолітньою особою на під
ставі договору, ці заклади та особа зобов’язані відшко
дувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоди було 
завдано не з їх  вини.

Неповнолітні відповідають за заподіяну ними шкоду на за
гальних підставах, тобто відшкодовують ї ї  самостійно. І лише 
у випадках, коли у  неповнолітніх немає майна або заробітку, 
достатнього для відшкодування заподіяної шкоди, шкода у 
відповідній частині повинна бути відшкодована батьками 
(усиновителями) або піклувальником, якщо вони не доведуть, 
що шкода сталася не з їх вини.

Таким чином, батьки, усиновителі, опікуни несуть майнову 
відповідальність за шкоду, заподіяну їх  неповнолітніми ді
тьми, у випадку, якщо вона є наслідком їх винної поведінки. 
Вони відповідають за власну вину, яка  в цьому випадку про
являється у невиконанні своїх обов’язк ів стосовно виховання 
дітей. До відповідальності притягуються як  батько, так і 
мати, оскільки вони мають рівні права та обов’язки щодо сво
їх  дітей. Причому батьки користуються рівними правами і
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у 11, рівні обов’язки щодо своїх дітей і у випадках, коли 
ніб між ними розірвано. Оскільки кожний із батьків не
пом ітнього несе відповідальність за наслідки власних вин

нім (бездіяльності), їх  відповідальність має дольовий ха- 
п'р. Зазначимо також, що відповідальність батьків непо
мітні х має субсидіарний характер.

Розв’яжіть ситуацію
Громадянин Недружний попросив свого товариша Легко

важного підвезти його з торговельного центру до його дому 
з придбаним комп’ютером на приватному .автомобілі 
Легковажного. Дорогою сталася ДТП: машина врізалась у 
стовбур дерева. При цьому Недружний поламав ногу. Також 
був розбитий придбаний комп’ютер. Недружний, що працю
вав приватним підприємцем, на два місяці потрапив до 
лікарні. Перебуваючи на лікуванні, він подав до суду позов на 
громадянина Легковажного з вимогою відшкодувати йому 
збитки.

• У якої зі сторін кращі судові перспективи? Відповідь об
ґрунтуйте.

і г  Запитання для самоперевірки
1. Які ознаки має цивільно-правова відповідальність?
2. Що таке збитки?
.'{. Які є підстави притягнення до цивільно-правової відпо

відальності?
4. Назвіть види цивільно-правової відповідальності за різ

ними класифікаціями,
б. Схарактеризуйте обставини, що звільняють від цивільно- 

правової відповідальності.
6. Дайте визначення поняття «джерело підвищеної небез

пеки».
7. Назвіть особливості відповідальності малолітніх і непов

нолітніх осіб.

Завдання для узагальнення за темою
І. Виконайте тестові завдання
1. Як називається правило поведінки, яке не встановлене ак

тами цивільного законодавства, але є усталеним у певній 
сфері цивільних відносин?
A. Аналогією закону.
Б. Аналогією права.
B. Звичаєм ділового обороту.
Г. Договором.
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2. Щ о з нижчепереліченого НЕ є об’єктом цивільних правовід 
носин?
A. Певні д ії, робота або послуги.
Б. Процес праці.
B. Речі (майно).
Г. Особисті немайнові блага.

3. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є:
A. Договори та інші правочини.
Б. Створення літературних, художніх творів, винаході» 

та інших результатів інтелектуальної творчої діяль
ності.

B. Злочини.
Г. Завдання майнової та моральної шкоди.

4. Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і 
пов’язана з нею спільним призначенням, є її:
A. Приналежністю.
Б. Складовою частиною.
B. Другорядною річчю.
Г. Обслуговуючою річчю.

5. Який обсяг цивільної д ієздатності дозволяє особі вчиняти 
лише дрібні побутові правочини?
A. Повна.
Б. Часткова.
B. Неповна.
Г. Обмежена.

6. Як називається правочин, що може бути визнаний судом 
недійсним, якщо його недійсність прямо не встановлена 
законом, але одна зі сторін або інша зацікавлена особа за
перечує його д ійсність на підставах, встановлених зако 
ном?
A. Нікчемний.
Б. Злочинний.
B. Конфліктний. - .
Г. Оспорюваний.

7. Як називається спосіб захисту цивільного права, який засто
совується у випадку спору між суб’єктами щодо наявності чи 
відсутності правовідносин між сторонами і відповідно наяв
ності чи відсутності цивільного права та обов’язку?
A. Визнання правочину недійсним.
Б. Припинення дії, яка  порушує право.
B. Визнання права. ‘
Г. Примусове виконання обов’язку в натурі.
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8. Яка з перелічених нижче тез НЕ є підставою набуття права 
власності?
A. Привласнення рухомої речі, я к у  залишив без догляду 

власник.
Б. Набуття права власності на новостворене майно.
B. Привласнення загальнодоступних дарів природи.
Г. Набуття права власності на безхазяйну річ.

9. До господарських товариств належать:
A. Повне товариство.
Б. Командитне товариство.
B. Виробничий кооператив.
Г. Споживчий кооператив.
Ґ. Об’єднання громадян.
Д. Товариство з обмеженою відповідальністю.

10. Моральна шкода полягає у ...
A. Спростуванні недостовірної інформації.
Б. Недоліках щодо проданого товару.
B. Фізичному болю та стражданнях, яких особа зазнала 

у  зв’язку з ушкодженням здоров’я.
Г. Приниженні честі, гідності, а також ділової репута

ції.
Ґ. Визнанні недійсним правочину, вчиненого під впли

вом помилки.
Д. Душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала 

у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її  майна.
11. Установіть відповідність між обсягом д ієздатності та її ви

дами.
1. Самостійно розпоряджатися своїм А. Часткова, 
заробітком, стипендією або іншими Б. Неповна, 
доходами; самостійно здійснювати В. Обмежена, 
права на результати інтелектуальної, Г. Недієздатність., 
творчої діяльності, що охороняються Ґ. Повна, 
законом; бути учасником
(засновником) юридичних осіб.
2. Самостійно вчиняти дрібні побутові 
правочини; здійснювати особисті 
немайнові права на результати 
інтелектуальної, творчої діяльності, 
що охороняються законом.
3. Самостійна участь у  будь-яких 
цивільно-правових відносинах.
4. Самостійне вчинення тільки 
дрібних побутових правочинів.
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^  12. Установіть відповідність між об’єктами та формами влас 
ності.
1. Жилі приміщення, земельні А. Власність 
ділянки, виробничі примі
щення, речі індивідуального 
користування.
2. Надра, атмосферне повітря, 
водні та інші природні 
ресурси, я к і знаходяться 
в межах території України.
3. Єдина енергетична система 
і система транспорту загального 
користування.
4. Житловий фонд, заклади освіти, 
культури, спорту.

II. Порівняйте поняття
• Майнова шкода -  моральна шкода.
• Нікчемні правочини -  оспорювані правочини. і
• Правоздатність -  дієздатність.
III. Виправте помилки, допущені учнем у самостійній роботі з 

цивільного права
A. Звичай ділового обороту має місце, коли цивільні від

носини не врегульовані Цивільним кодексом, іншими 
актами цивільного законодавства або договором та ви
значаються тими правовими нормами згаданого вище 
Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що ре
гулюють подібні за змістом цивільні відносини. І

Б. Товариством є організація, створена однією або кількома 
особами (засновниками), я к і не беруть участі в управлін
ні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна 
для досягнення мети, визначеної засновниками, за раху
нок цього майна.

B. При казуальному волевиявленні воля сторін на вчинен
ня правочину прямо не висловлюється, але їх поведінка 
засвідчує їхню волю до настання певних правових на
слідків (договір зберігання речі в автоматичних камерах 
схову).

Г. Представлення -  це письмовий документ, що видається 
однією особою іншій для представництва перед третіми 
особами.

Ґ. Право на честь -  це особисте немайнове право фізичної 
особи на власну цінність як  особистості, право на усві
домлення цієї цінності та значимості себе як  особи, що 
відіграє певну соціальну роль у суспільному житті.

Українського народу.
Б. Державна 

власність.
В. Комунальна 

власність.
Г. Приватна 

власність.
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Д. Емфітевзис -  це право користування чужою земельною 
ділянкою для забудови.

IV. Розв’яжіть ситуацію
Василько Невгамовний, 13-ти років, був направлений ра

йонною поліклінікою для оздоровлення у санаторій «Бджілка». 
У перший же день відпочинку, коли вихователь заснув у холі, 
Невгамовний виліз через вікно першого поверху корпусу та 
вийшов з території санаторію. Блукаючи містом, він натрапив 
на місцевих підлітків, що грали у волейбол, і попросився 
пограти з ними. М ’яч, який відбив Василько, полетів у бік 
супермаркету і вибив скло розміром 52 м2.

• Чи буде Невгамовний нести юридичну відповідальність?
Якщо ні, то хто відшкодує збитки супермаркету?

$ 4 9 —50. Зобов’язання у цивільному праві
1. Поняття зобов’язання

На основі норм зобов’язального права за допомогою певних 
юридичних фактів виникає зобов’язання. Давньоримські 
юристи визначали зобов’язання як  правові пута, через як і 
особа змушена виконати д ії згідно з законами римської дер- 
і пви.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
С т. 509. П о н яття  зобов’язання
Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сто

рона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої 
сторони (кредитора) певну дію (передати майно, викона
ти роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або 
утриматися від певної дії, а кредитор має право вима
гати від боржника виконання його обов’язку.

У зобов’язанні, як  і в будь-якому іншому цивільному пра- 
повідношенні, беруть участь не менше двох осіб, я к і імену
ються його суб’єктами. У визначенні зобов’язання названі два 
суб’єкта -  кредитор та боржник. Це загальне найменування 
сторін, в окремих видах зобов’язань вони мають спеціальні 
иазви, наприклад замовник та підрядчик, довіритель та пові
рений. Кредитор виступає як  активна сторона зобов’язання, 
оскільки має право вимагати від боржника виконання його 
обов’язку. Боржник -  це пасивний учасник зобов’язального
11 равовідношення.

Об’єктом зобов’язальних відносин є конкретні блага, зара
ди яких м іж  суб’єктами виникають юридичні зв’язки. Зміст
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становлять певні права і обов’язки учасників. Цим зобов’язанні 
відрізняється від неюридичних (а саме -  політичних, моралі 
них та інших) зобов’язань, що не містять прав і обов’язкін 

За своєю юридичною природою зобов’язання є абсолюти ̂  
ми, оскільки в них певним управомоченим особам протистоїч 
необмежене коло осіб, я к і зобов’язані утримуватися від nfl1 
правомірних посягань на чуже майно і не заважати упраиоі 
моченим особам здійснювати їх права.

2. Виникнення та припинення зобов’язань
Зобов’язання, як  і інші правовідносини, виникають з юри 

дичних фактів, що в зобов’язальному праві мають назву під 
став виникнення зобов’язань.

Підстави виникнення зобов’язань -  це певні юридичні 
факти або їх сукупність, з настанням яких правові норми 
пов’язують виникнення зобов’язальних відносин м іж  кредити 
ром і боржником.

Зобов’язання виникають:
• з договорів та інших правочинів (в тому числі з двостороп 

ніх чи багатосторонніх договорів), передбачених законом, а 
також із правочинів, хоч і не передбачених законом, ало 
я к і йому не суперечать;

• у  результаті відкриттів, винаходів, раціоналізаторських 
пропозицій, створення творів науки, літератури та мисте
цтва та інших результатів інтелектуальної, творчої діяль 
ності;

• внаслідок завдання майнової (матеріальної) та моральної 
шкоди іншій особі;

• внаслідок інших юридичних фактів.
Правовий зв’язок, що існує м іж  суб’єктами зобов’язань, ні- | 

коли не може бути довічним. Виникають ситуації, коли права 
і обов’язки, що пов’язували учасників того чи іншого зобо
в’язального правовідношення, перестають існувати і, як  на
слідок, правовий зв’язок м іж  цими учасниками втрачається. 
За таких обставин постає питання про припинення зобов’я 
зання, що існувало раніше.

Цивільний кодекс України передбачає досить різноманітні 
ситуації, коли суб’єктивні права і обов’язки, що складали 
зміст відповідного зобов’язального правовідношення, припи
няють існування.

Підстави припинення зобов’язань залежно від конкретних 
обставин: виконання, передання відступного, зарахування, 
домовленість сторін, прощення боргу, поєднання боржника і 
кредитора в одній особі, неможливість виконання, смерть фі
зичної особи або ліквідація юридичної особи.
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Найчастіше за все зобов’язання припиняється виконанням, 
(ф м и ед ен и м  належним чином. Зобов’язання припиняється за 
И'пдою сторін унаслідок передання боржником кредиторові 
Підступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки і 
і і мри док передання відступного встановлюються сторонами.

3. Способи забезпечення зобов’язань
Зобов’язання є правовідносинами, тому вони охороняються 

•особами примусового характеру. Ці засоби можна поділити 
пп дві групи.

До першої належать так звані загальні міри (спонукання до 
т і конання зобов’язання, покладання обов’язку відшкодувати 
іаіюдіяні його порушенням збитки тощо), як і застосовуються 
и усіх випадках, за винятком тих, я к і виключені законом, 
договором або характером встановлених відносин.

До другої групи входять так звані спеціальні забезпечуваль
ні міри (способи забезпечення виконання зобов’язань), я к і за-
• юсовуються лише для забезпечення тих зобов’язань, для 
і псих вони безпосередньо встановлені законом або договором.

Гарантія Застава

Порука Притримання

г « 1 .  • •

забезпечення \
Неустойка 1 виконання і Завдаток

------------J \  зобов’язання /

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 549. П оняття неустойки
1. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або 

інше майно, я к і боржник повинен передати кредито
рові у  разі порушення боржником зобов’язання.

2. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсот
ках від суми невиконаного або неналежно виконаного 
зобов’язання.

3. Пенею є неустойка, що обчислюється у  відсотках 
від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання 
за кожен день прострочення виконання.

Право на неустойку виникає незалежно від наявності у 
кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним
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виконанням зобов’язання. Предметом неустойки може бути 
грошова сума, рухоме і нерухоме майно.

Сплата (передання) неустойки не звільняє боржника від ви
конання свого обов’язку в натурі.

Відповідно до ст. 553 Цивільного кодексу за договором по 
руки поручитель поручається перед кредитором іншої особи 
(боржника) за виконання ним свого обов’язку. У разі порушен
ня боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, він і по
ручитель відповідають перед кредитором як  солідарні боржни
ки, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсиді- 
арну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає пе
ред кредитором у тому ж обсязі, що і  боржник, включаючи 
сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування 
збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
С т. 560. П о н яття  гарантії
1. За гарантією банк, інша фінансова установа, стра

хова організація (гарант) гарантує перед кредитором 
(бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) 
свого обов’язку. Гарант відповідає перед кредитором за 
порушення зобов’язання боржником.

Зобов’язання гаранта перед кредитором припиняється у 
разі:
• сплати кредиторові суми, на яку  видано гарантію;
• закінчення строку д ії гарантії;
• відмови кредитора від своїх прав за гарантією і повернення 

її гарантові;
• відмови кредитора від своїх прав за гарантією шляхом по

дання гаранту письмової заяви про звільнення його від 
обов’язків за гарантією.
Гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника 

в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо 
інше не встановлено договором м іж  гарантом і боржником. 
Гарант не має права на регрес до боржника у разі, якщо сума, 
сплачена гарантом кредиторові, не відповідає умовам гарантії.

Норма закону
Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що 

видається кредиторові боржником у рахунок належ
них з нього за договором платежів, на підтвердження 
зобов’язання і на забезпечення його виконання.

На підставі застави кредитор (заставодержатель) має пра
во в разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, 
забезпеченого заставою, одержати відшкодування за рахунок
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щік тавленого майна переважно перед іншими кредиторами 
цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право 
нм'тави).

Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає пе
рі-дачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі не- 
никонання ним у строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або 
піди [кодування кредиторові пов’язаних з нею витрат та інших 
їїштків має право притримати ї ї  у себе до виконання борж
ником зобов’язання.

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення поняттю зобов’язання.
2. Назвіть підстави виникнення та припинення «зобов’я 

зання».
3. Я кі існують способи забезпечення зобов’язання?
4. Дайте визначення неустойки (поруки, гарантії, завдатку, 

застави, притримання тощо).

§ 5 1 -5 2 . Цивільно-правові договори
1. Договір та його ознаки

Договір -  найбільш поширений вид правочинів. Лише не
ні ачна кількість односторонніх правочинів не є договорами. 
До зобов’язань, що виникають із договорів, застосовуються 
загальні положення про зобов’язання, якщо інше не передба
чено законом або самим договором.

Норма закону
Договором є домовленість двох або більше сторін, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав т а  обов’язків.

Ознаки договору:
• наявність вільного, взаємного волевиявлення двох або біль

ше осіб;
• може вчинятися всіма суб’єктами цивільного права;
• метою є настання правових наслідків;
• є обов’язковим для виконання сторонами;
• зміст може визначатися як  законом, так і домовленістю 

сторін.
Унікальність договору як  правового явища полягає у тому, 

що договір як  спільне волевиявлення сторін, домовленість 
приватних осіб набуває характеру норми права, яка  забезпе
чується примусовою силою держави, що надає організованості, 
порядку і сталості економічним відносинам.

___________________________________________Цивільне право України
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2. Умови дійсності договору
Змістом договору є права і обов’язки сторін, я к і визнача

ються в умовах договору. Договір вважається укладеним, 
якщо м іж  сторонами досягнуто згоди за всіма істотними умо
вами. Істотними закон визначає ті умови, на внесенні яких 
наполягає сторона договору.

Істотн і умови договору:
• умови про предмет договору (те, з приводу чого укладаєть

ся договір);
• умови, що визначені законом як  істотні або є необхідними 

для договорів даного виду;
• умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути 

досягнуто згоди.
Договір укладається шляхом:

Пропозиції ОДНІЄЇ \  у /  Прийняття пропозиції
сторони укласти (акцепту) другою
договір (оферти) стороною

Оферта має місце тоді, коли вона адресується конкретній 
особі і має вказівки на всі основні умови договору. Пропози
цію може зробити кожна зі сторін майбутнього договору. Від
повідь особи, якій  адресовано пропозицію укласти договір, 
про ї ї  прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. 
Якщо особа, яка  одержала пропозицію укласти договір, у 
межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказа
них у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала 
послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей 
тощо), яка  засвідчує її  бажання укласти договір, ця д ія є 
прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції 
укласти договір або не встановлено законом. Оферта та акцепт 
є стадіями укладення договору.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 640. Момент укладення договору
1. Договір є укладеним з моменту одержання осо

бою, яка  направила пропозицію укласти договір, відпо
віді про прийняття цієї пропозиції.

2. Якщо відповідно до акта цивільного законодав
ства для укладення договору необхідні також передан
ня майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним
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з моменту передання відповідного майна або вчинення 
певної дії.

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідчен
ню або державній реєстрації, є укладеним з моменту 
його нотаріального посвідчення або державної реєстра
ції, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і 
державної реєстрації -  з моменту державної реєстрації.

Поряд з істотними умовами договорів виділяються звичай
ні та випадкові умови.

Звичайними є ті умови договору, що ґрунтуються на дис
позитивних нормах або звичаях. їх  внесення до тексту дого- 
иору не є обов’язковим, їх  наявність чи відсутність не впливає 
на факт укладення договору, вони не потребують окремого 
погодження, однак стають обов’язковими для сторін через сам 
факт укладання договору. Такими умовами можуть бути, на
приклад, умови щодо порядку розгляду спорів -  за відсутнос
ті такої домовленості у договорі це питання буде вирішуватися 
відповідно до загальних норм права.

Випадковими вважаються ті умови договору, я к і хоча і не 
мають значення для укладення договору, але набувають юри
дичної сили лише в разі їх  включення в самий договір (на 
противагу звичайним умовам, що стають обов’язковими через 
сам факт укладення договору).

Зміна або розірвання договору допускається лише за зго
дою сторін, якщо інше не встановлено договором чи законом. 
Договір може бути змінено або розірвано на вимогу однієї зі 
сторін у  разі істотного порушення договору другою стороною, 
але лише за рішенням суду.

3. Види договорів
Різноманітність форм та видів договорів вимагає їх  певного 

впорядкування, і отже, класифікації, яка  здійснюється за 
різними ознаками.

______________________________________________ Цивільне право України

За розпод ілом  прав та обов ’язк ів  м іж  суб ’єктам и
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За необхідності ком пенсац ії д ії  (за наявності вигоди)

Оплатні Безоплатні
На розсуд  
сторін як оплатні 
так і безоплатні

• Мають матері • Не компенсу
альну компен ють дії однієї
сацію дій сторони відпо

відними мате
ріальними ДІ
ЯМИ іншої сто
рони

J

Іноді договори 
укладаються зо 
згодою на ко
ристь обох сто
рін або на ко
ристь третіх 
осіб

За наявності чи в ідсутності попередньої дом овленості

Основні Попередні

• Основний договір може
▼ - ^_

існувати самостійно
Попередній договір завж
ди передбачає інший до
говір, з яким він пов’яза
ний

Залежно в ід  м ом енту виникнення прав 
та обов ’язк ів  сторін

Консенсуальні

Договір купівлі-продажу, 
поставки, підряду

Реальні

Договір позики, банків
ського вкладу, ренти

Консепсуальним є договір, для вчинення якого достатньо 
лише досягнення сторонами згоди за всіма його істотними умо
вами. Реальний договір, на відміну від консенсуального, вважа
ється вчиненим лише тоді, коли відбудеться передача речі. 
Деякі договори можуть бути як  реальними, так і консенсуаль- 
ними (договір зберігання, дарування, позички).

Залежно в ід  значення п ідстави правочину  
для його д ійсност і

Казуальні
Договір купівлі-продажу 
або майнового найму

Абстрактні

Вексель, оскільки не пе
редбачено, на підставі 
чого його держатель має 
право вимагати сплати 
грошових коштів
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Договори, дійсність яких залежить від наявності конкрет
ик підстави, є казуальними, а договори, для дійсності яких 
Підстава не має значення, є абстрактними. Наприклад, казу- 
it 11.11 п м є договір позики, оскільки правовою метою його є 
и< і н д а ч а  у власність позичальникові грошових коштів або 
Інших  речей. Договори, дійсність яких не залежить від їх 
Мсти, мають абстрактний характер. Абстрактні договори є 
дійсними за умови прямої вказівки закону на їх  абстрактний 
«практер.

Належно від форми договори поділяються на такі, що 
Можуть бути укладені усно, письмово або письмово з 
моап'язковим нотаріальним посвідченням.

І Цивільне право розрізняє такі види договорів, як  публічні, 
договори приєднання, договори на користь третьої особи та
Ні І І І І .

%
Буква закону -  Цивільний кодекс України 

Cm. 633. Публічний договір
1. Публічним є договір, у якому одна сторона -  під

приємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж 
товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, 
хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення 
транспортом загального користування, послуги зв’язку, 
медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

2. Умови публічного договору встановлюються одна
ковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом 
надано відповідні пільги.

3. Підприємець не має права надавати переваги од
ному споживачеві перед іншим щодо укладення публіч
ного договору, якщо інше не встановлено законом.

4. Підприємець не має права відмовитися від укла
дення публічного договору за наявності у нього можли
востей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, 
послуг). У разі необґрунтованої відмови підприємця від 
укладення публічного договору він має відшкодувати 
збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

С т. 634. Договір приєднання
1. Договором приєднання є договір, умови якого 

встановлено однією зі сторін у формулярах або інших 
стандартних формах, який може бути укладений лише 
шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 
договору в цілому. Друга сторона не може запропонува
ти свої умови договору.

С т. 636. Договір на користь тр еть о ї особи
1. Договором на користь третьої особи є договір, 

у якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок
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на користь третьої особи, яка  встановлена або не вста І 
новлена у договорі. ж

2. Виконання договору на користь третьої особи 
може вимагати як  особа, яка  уклала договір, так і тре 
тя особа, на користь якої передбачено виконання, якщо 
інше не встановлено договором або законом чи не ви
пливає із суті договору.

4. Характеристика деяких видів договору І■
Найбільш поширеною є класифікація договорів за змістом : 
Договір купівлі-продажу, за яким одна сторона (продавець) 
передає або зобов’язується передати майно (товар) у влас
ність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або 
зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього 
певну грошову суму.
Договір міни (бартеру), за яким кожна зі сторін зобов’язується 
передати другій стороні у власність один товар в обмін на 
інший.
Договір дарування, за яким одна сторона (дарувальник) 
передає або зобов’язується передати в майбутньому другій 
стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у 
власність.
Договір ренти, за яким одна сторона (одержувач ренти) 
передає другій стороні (платникові ренти) у власність май
но, а платник ренти зобов’язується періодично виплачувати 
одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в 
іншій формі.
Договір довічного утримання (догляд), за яким одна сторо
на (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві), у влас
ність майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач 
зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та 
(або) доглядом довічно.
Договір позики, за яким одна сторона (позикодавець) пере
дає у  власність другій стороні (позичальникові) грошові 
кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а по
зичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку 
суму грошових коштів (суму позики) або таку кількість 
речей того ж  роду та такої ж  якості.
Договір* підряду, за яким одна сторона (підрядник) зобо
в’язується на свій ризик виконати певну роботу за завдан
ням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується 
прийняти та оплатити виконану роботу.
Договір найму, за яким наймодавець передає або зобо
в’язується передати наймачеві майно у користування за 
плату на певний строк.
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Інші договори (підряд, послуги, перевезення, зберігання, 
страхування, кредит, банківський вклад, банківський ра
хунок, факторинг тощо).

Розв’яжіть ситуацію
Громадянин Немарнотратенко уклав письмовий договір 

позики із громадянином Вибагливим на суму 500 гривень, за 
яким Немарнотратенко зобов’язувався повернути борг через 
рік. У день закінчення строку договору позики Немарнотра
тенко поштовим переказом повернув гроші. Однак позикода
вець Вибагливий не погодився із цією сумою боргу і зажадав 
повернення суми з урахуванням процентів на рівні облікової 
ставки Національного банку України. Позичальник з такою 
вимогою не погодився.

Дайте визначення поняття договору позики та схаракте
ризуйте його. Дайте правовий аналіз ситуації.

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення поняття «договір».
2. Що може бути об’єктом договору?
3. За якими суттєвими ознаками можна класифікувати до

говори?
4. Я кі існують види договору залежно від моменту виник

нення прав та обов’язк ів сторін?
5. Я кі умови договору визнаються істотними?
6. Я кі існують стадії укладення договору?
7. Дайте характеристику найбільш поширеним у  цивільно

му обігу договорам.

§ 53. Захист прав споживачів
1. Споживач. Виробник. Виконавець. Продавець

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює від
носини м іж  споживачами товарів (робіт, послуг) і виробника
ми, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власнос
ті, встановлює права споживачів та визначає механізм реалі
зації державного захисту їх  прав.

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в та
кому значенні.

Норма закону
Споживач -  фізична особа, яка придбала, замови

ла, використовує або має намір придбати чи замови
т и  продукцію для особистих потреб, безпосередньо не
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пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконай 
ням обов’язків найманого працівника.

Продавець -  суб’єк т  господарювання, який згідно .< 
договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх 
до реалізації..

Виробник -  суб’єк т  господарювання, який виробляє 
товар або заявляє про себе як про виробника товару чи 
про виготовлення такого товару на замовлення, розмі 
щуючи на товарі т а  (або) на упаковці чи супровідних 
документах, що разом з товаром передаються спожи 
вачеві, своє найменування (ім’я), торговельну марку.

Виконавець -  суб’єк т  господарювання, який виконує 
роботи або надає послуги.

2. Права споживачів
Споживачі, я к і перебувають на території України, під час 

придбання, замовлення або використання товарів (робіт, по
слуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на:

1) Державний захист своїх прав;
2) Належну якість продукції та обслуговування;

3) Безпеку товарів (робіт, послуг);
4) Необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформа
цію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також 
про її виробника (виконавця, продавця);

5) Відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи 
фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної 
якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, 
заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей про
дукцією;

6) Звернення до суду та інших уповноважених державних 
органів за захистом порушених прав;
7) Об’єднання в громадські організації споживачів 
(об’єднання споживачів).

Державний захист прав споживачів здійснюється через за
безпечення громадянам захисту їх  інтересів. Держава надає 
можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), набуття 
знань і кваліф ікації, необхідних для прийняття самостійних 
рішень під час придбання та використання товарів (робіт, по
слуг) відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одер
жання іншими законними способами товарів (робіт, послуг) в 
обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для 
підтримання здоров’я і життєдіяльності.
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Державний захист здійснюють: Верховна Рада, її виконав
чі і-a розпорядчі органи, Рада Міністрів Автономної Республі- 
и и Крим, місцеві державні адміністрації, Державний комітет 
України у справах захисту прав споживачів і його органи у 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Дер
жавний комітет України по стандартизації, метрології та сер
тифікації та його територіальні органи, органи і установи 
державного санітарного нагляду України, інші органи дер
жавної виконавчої влади, на я к і покладено контроль за як іс
но і безпекою товарів (робіт, послуг), призначених для спо
живачів, Антимонопольний комітет України та його територі- 
іиі ьні відділення, а також суд.

Споживач має право на належну якість товарів, робіт, по
слуг. Він може вимагати від продавця (виробника, виконавця), 
щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, наданої 
послуги) відповідала вимогам нормативних документів, умо- 
іііїм договорів, а також інформації про товар (роботу, послугу), 
м ку надає продавець (виробник, виконавець). Вимоги до това
ру (роботи, послуги) щодо його безпеки для життя, здоров’я
І майна споживачів, а також навколишнього природного 
середовища встановлюються нормативними документами.

На товари, що ввозяться на територію України, повинен
о у ти передбачений законодавством документ, який підтвер
джує їх належну якість.

Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до 
и кості товарів (робіт, послуг) забезпечується правом участі 
об’єднань споживачів у  розробці нормативних документів 
згідно з чинним законодавством.

Продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати 
споживачеві товар (роботу, послугу), який за якістю відповідає 
иимогам нормативних документів, умовам договору, а також 
інформації про товар (роботу, послугу), що надається продав
цем (виробником, виконавцем).

Виробник (виконавець) зобов’язаний забезпечити можли- 
ність використання товару (результатів виконаної роботи) за 
призначенням протягом терміну його служби, передбаченого 
нормативним документом або встановленого ним за домовле
ністю зі споживачем, а в разі відсутності таких термінів -  
протягом 10 років. Виробник зобов’язаний забезпечити тех
нічне обслуговування та гарантійний ремонт товару, а також 
випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне 
обслуговування та ремонт, в необхідних обсягах і асортименті 
запасних частин протягом усього терміну його виробництва, а 
після зняття з виробництва -  протягом терміну служби, в разі 
відсутності такого терміну -  протягом 10 років.

___________________________________________ Цивільне право України
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Буква закону -  Закон України «Про захист прав спо
живачів»

Ст. 8. Права споживача у разі придбання товару 
неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантій
ного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, 
що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розум

ний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків то

вару.
У разі виявлення протягом встановленого гарантій

ного строку істотних недоліків, я к і виникли з вини 
виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифі
кац ії товару, підтверджених за необхідності висновком 
експертизи, споживач, в порядку та у строки, що вста
новлені законодавством і на підставі обов’язкових для 
сторін правил чи договору, має право за своїм вибором 
вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за 
товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або 
аналогічний, з числа наявних у  продавця...

6. За наявності товару вимога споживача про його 
заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі ви
никнення потреби в перевірці якості -  протягом 14 днів 
або за домовленістю сторін...

7. Під час заміни товару з недоліками на товар ана
логічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належ
ної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вар
тості не провадиться.

8. У разі придбання споживачем продовольчих това
рів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити 
їх на товари належної якості або повернути споживаче
ві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у ме
ж ах строку придатності.

9. При пред’явленні споживачем вимоги про безо
платне усунення недоліків товару вони повинні бути 
усунуті протягом 14 днів з дати його пред’явлення або 
за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому нада
ється (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, 
модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, ви
робник зобов’язані створювати обмінний фонд товарів.
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За кожен день затримки виконання вимоги про надання то- 
нару аналогічної марки та за кожен день затримки усунення 
недоліків понад установлений строк споживачеві виплачується 
неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару...

Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних 
умов ї ї  використання, зберігання і транспортування була без
печною для його життя, здоров’я, навколишнього природного 
середовища, а також не завдавала шкоди його майну. У разі 
відсутності нормативних документів, нормативно-правових 
актів, що містять обов’язкові вимоги до продукції, викорис
тання якої може завдати шкоди життю, здоров’ю споживача, 
навколишньому природному середовищу, а також майну спо
живача, відповідні органи виконавчої влади, що здійснюють 
державний захист прав споживачів, зобов’язані негайно за
боронити випуск і реалізацію такої продукції.

Споживач має право на одержання необхідної, доступної, 
достовірної т а  своєчасної інформації про продукцію, що забез
печує можливість ї ї  свідомого і компетентного вибору. Інфор
мація повинна надаватися споживачеві до придбання ним 
товару чи замовлення роботи (послуги).

Інформація про продукцію повинна м істити:
• назву товару, найменування або відтворення знака для 

товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
• найменування нормативних документів, вимогам яких 

повинна відповідати вітчизняна продукція;
• дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів 

харчування -  про склад, номінальну кількість (масу, 
об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови ви
користання та застереження щодо вживання їх  окреми
ми категоріями споживачів;

• відомості про вміст шкідливих для здоров’я  речовин, як і 
встановлені нормативно-правовими актами;

• позначку про наявність у ї ї  складі генетично модифіко
ваних компонентів;

• дані про ціну (тариф), умови та правила придбання про
дукції;

• дату виготовлення;
• відомості про умови зберігання;
• гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
• правила та умови ефективного і безпечного використан

ня продукції;
• строк придатності (строк служби) товару (наслідків робо

ти), відомості про необхідні д ії споживача після їх  за
кінчення;

• найменування та місцезнаходження виробника.

'_________________________________________ Цивільне право України
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ПРАВОЗНАВСТВО

Шкода, завдана життю, здоров’ю або майну споживача де
фектною продукцією або продукцією неналежної якості, під
лягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законом не пе
редбачено більш високої міри відповідальності.

Право вимагати відшкодування завданої шкоди визнається 
за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, чи 
перебував він у договірних відносинах з виробником (вико
навцем, продавцем). Таке право зберігається протягом уста
новленого строку служби (строку придатності), а якщо такий 
не встановлено, -  протягом десяти років з дати введення в 
обіг такої продукції ї ї  виробником.

При цьому на такого споживача покладається обов’язок 
довести:

• наявність шкоди;
• наявність дефекту в продукції;
• наявність причинно-наслідкового зв’язку м іж  шкодою та 

дефектом.
Виробник (виконавець, продавець) звільняється від відпо

відальності, якщо доведе, що:
• шкоду завдано з вини самого споживача внаслідок по

рушення ним встановлених правил використання, збері
гання чи транспортування продукції або д ії непереборної 
сили;

• не вводив продукцію в обіг;
• дефект у продукції виник внаслідок додержання вироб

ником вимог законодавства або виконання обов’язкових 
для нього приписів органів державної влади.

3. Строк придатності товару
На товари (наслідки робіт), використання яких понад ви

значений строк є небезпечним для життя, здоров’я споживача, 
навколишнього природного середовища або може заподіяти 
шкоду майну споживача, встановлюється строк служби (строк 
придатності).

Норма закону
Строк (термін) придатності -  строк (термін), ви

значений нормативно-правовими актами, норматив
ними документами, умовами договору, протягом якого 
у разі додержання відповідних умов зберігання т а  (або) 
експлуатації чи споживання продукції Ті якісні показ
ники і показники безпеки повинні відповідати вимогам 
нормативно-правових актів, нормативних документів 
т а  умовам договору.
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Строк служби -  календарний строк використання 
продукції за призначенням, починаючи від введення в 
обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (ви
конавець) гарантує її безпеку т а  несе відповідальність 
за істотн і недоліки, що виникли з його вини.

Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати 
споживача про встановлений строк служби (строк придатності) 
товару (наслідків роботи) або його частини, обов’язкові умови 
його використання та можливі наслідки в разі їх  невиконан
ії», а також про необхідні д ії після закінчення цього строку.

Строк придатності обчислюється, починаючи від дати ви
готовлення, яка  також зазначається на етикетці або в інших 
документах, і визначається або часом, протягом якого товар є 
придатним для використання, або датою, до настання якої 
товар є придатним для використання.

Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено 
пґю зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а 
також товарів, строк придатності яких минув, забороняється.

Забороняється змінювати строк служби (строк придатнос
ті), який зазначено на етикетці, упаковці або у  супровідних 
документах на товар, а також вводити в обіг товари, строк 
придатності яких минув. Якщо для безпечного використання 
продукції, ї ї  зберігання, транспортування та утилізації необ
хідно додержуватися спеціальних правил, виробник (викона- 
ік'ць) зобов’язаний розробити такі правила та повідомити про
давця або споживача, а продавець -  споживача.

Важливою характеристикою якісного товару є наявність 
гарантійного строку.
і - __ Норма закону

Гарантійний строк -  строк, протягом якого вироб
ник (продавець, виконавець або будь-яка т р е тя  особа) 
бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного 
ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з 
введенням її в обіг.

Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (засто
сування, використання) продукції, в тому числі комплектую
чих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого 
нормативно-правовими актами, нормативними документами 
чи договором.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути 
по менший, ніж  гарантійний строк на основний виріб, якщо 
інше не передбачено нормативно-правовими актами, норма
тивними документами чи договором. Гарантійний строк за
значається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь- 
якому іншому документі, що додається до продукції.

____________________________________________ Цивільне право України
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ПРАВОЗНАВСТВОГНа сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гаранті
ний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі продажу 
товарів за зразками, поштою, а також у  випадках, коли ч» 
укладення договору купівлі-продажу і час передачі товар 
споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється, 
починаючи від дня передачі товару споживачеві. Якщо това 
потребує спеціальної установки (підключення) чи складення, 
від дня їх  здійснення, а якщо день передачі, установки (під 
ключення) чи складення товару, а також передачі нерухомої' 
майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у 
споживача до укладення договору купівлі-продажу, -  від для 
укладення договору купівлі-продажу.

Стосовно продукції, на яку  гарантійні строки або строк при 
датності не встановлено, споживач має право пред’явити про 
давцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недо 
ліки було виявлено протягом 2 років, а стосовно об’єкта будім 
ництва -  не пізніше 10 років від дня передачі їх  споживачеві.

При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк 
збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазна
чений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся а 
вимогою про усунення недоліків. При обміні товару його га 
рантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

Розв’яжіть ситуації
1. Громадянин Бувалий придбав холодильник. Коли його 

встановили робітники сервісної служби, він пропрацював
2 години й прчав замість замороження продуктів їх нагрівати. 
Бувалий викликав сервісні служби, які забрали холодильник 
на ремонт. Крім того, він у письмовій формі почав вимагати, 
щоб на час ремонту холодильника йому надали товар відпо
відної марки для користування. Адміністрація супермаркету 
відповіла відмовою. Споживач подав до суду позов з вимога
ми надати товар відповідної якості й виплатити неустойку за 
кожен день затримки.

• У кого кращі судові перспективи?

2. Громадянин Прониренко купив пральну машину. Одразу ж 
встановив її і ввів в експлуатацію. Через 20 днів вони з дружи
ною вирішили, що білий колір їхньої машини не буде відповідати 
новому дизайну ванної кімнати, де була встановлена пральна 
машина, і їм потрібна модель червоного кольору. Звернувшись 
до супермаркету з вимогою замінити пральну машину на іншу, 
Прониренко отримав відмову. Наступного дня він підготував 
позов до суду про порушення його споживчих прав.

• У якої зі сторін судового процесу кращі судові перспек
тиви? Дайте юридичний аналіз ситуації.
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<4 Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення понять «споживач», «виробник», «ви

конавець», «продавець».
2. Які права споживачів гарантуються відповідним зако

ном України?
3. Я кі вимоги висуває законодавець до виробника щодо 

строку придатності товару?

§ 5 4 -5 5 . Основи спадкового права
1. Спадкодавець. Спадкоємець. Спадщина

Спадкове право -  це один з інститутів цивільного права, 
що являє собою систему правових норм, я к і визначають умо- 
мп та порядок переходу власності особи після ї ї  смерті до ін
ших осіб.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 1216. П оняття спадкування
Спадкуванням є перехід прав та обов’язк ів (спадщи

ни) від фізичної особи, яка  померла (спадкодавця), до 
інших осіб (спадкоємців).

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що 
належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті.

Не входять до складу спадщини 
права і обов’язки, що нерозривно 
пов’язані з особою спадкодавця

Права та обов’язки 
особи як кредитора 

або боржника
Особисті немайнові 

права

Права на аліменти, 
пенсію, допомогу або 

інші виплати, 
встановлені законом

Право на участь 
у товариствах та право 
членства в об’єднаннях 

громадян

Право на відшкодування 
шкоди, завданої 

каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я
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ПРАВОЗНАВСТВО

ґ  Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголо- 
шення її померлою. Часом відкриттям спадщини є день смер
ті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Якщо 
протягом однієї доби померли особи, я к і могли б спадкувати 
одна після одної, спадщина відкривається одночасно і окремо 
щодо кожної з них.

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.

Не мають права на спадкування особи:
1) за законом і за заповітом:

• як і умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з 
можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя;

• як і умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, 
внести до нього зміни або скасувати заповіт;
2) за законом:

• батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені бать
ківських прав;

• батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а 
також інші особи, я к і ухилялися від виконання обов’язку 
щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встанов
лена судом;

• одна після одної особи, шлюб м іж  якими є недійсним або 
визнаний таким за рішенням суду.

2. Спадкування за заповітом
Кожна дієздатна особа може за життя визначити долю на

лежного їй майна на випадок смерті. Таке розпорядження, 
зроблене у встановленій законом формі, називається запо
вітом.
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Ь-п— Норма закону
Заповіт -  це особисте розпорядження фізичної осо

би на випадок своєї смерті.
За своєю сутністю складання заповіту є одностороннім пра- 

ін ічином -  дією однієї сторони, яка  може бути представлена 
однією або кількома особами. Зазвичай заповіт складається 
однією особою.

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. 
Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною діє
здатністю. Це право здійснюється особисто, і не допускається 
мчинення його через представника.

Заповіт складається у  письмовій формі, із зазначенням міс
ця та часу його складення. Якщо особа не може особисто під
писати заповіт у зв’язку з хворобою або фізичною вадою, за її 
дорученням текст підписує інша особа. Підпис останньої на 
тексті заповіту засвідчується нотаріусом або посадовою осо
бою, яка  має право на вчинення такої нотаріальної дії, із за
значенням причин, з яких документ не може бути підписаний 
особою, яка його вчиняє.

Нотаріус посвідчує заповіт, який написаний заповідачем 
пласноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних 
засобів. Також нотаріус може на прохання особи записати за
повіт з ї ї  слів власноручно або за допомогою загальноприйня
тих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути вголос 
прочитаний заповідачем і підписаний ним.

Заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з 
його змістом, називається секретним. Особа, яка  склала се
кретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусу. 
На конверті має бути підпис заповідача. Нотаріус ставить на 
конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в 
присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опе
чатує.

Одержавши інформацію про відкриття спадщини, нотаріус 
призначає день оголошення змісту заповіту. Про день оголо
шення заповіту він повідомляє членів сім’ї та родичів спадко
давця, якщо їхнє місце проживання йому відоме, або робить 
про це повідомлення в друкованих засобах масової інформа
ції. У присутності зацікавлених осіб та двох свідків нотаріус 
відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує 
його зміст.

Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім 
секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це по
садовою, службовою особою відповідного органу місцевого 
самоврядування.

____________________________________________ Цивільне право України
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Інша посадова, службова особа посвідчує заповіт у такь  
випадках:

Заповіт осо
би, яка пе
ребуває на 
лікуванні у
лікарні, гос
піталі, іншо
му закладі 
охорони здо
ров’я, може 
бути посвід
чений голов
ним лікарем, 
його заступ
ником з ме
дичної части
ни або черго
вим лікарем 
цієї лікарні, 
госпіталю чи 
іншого за
кладу

Заповіт 
особи,яка 
перебуває 
під час 
плавання 
на мор
ському, 
річковому 
судні, що 
ходить під 
прапором 
України, 
може бути 
посвідчений 
капітаном 
цього судна

Заповіт 
особи,яка 
перебуває 
у пошуко
вій або ін
шій експе
диції, може 
бути по
свідчений 
начальни
ком цієї 
експедиції

Заповіт вій
ськово
службовця,
а в пунктах 
дислокації 
військових 
частин, з’єд
нань, уста
нов, військо- 
во-навчаль- 
них закла
дів, де не
має нотаріу
са, може 
бути посвід
чений ко
мандиром 
цих частин, 
з’єднання, 
установи 
або закладу

Заповіт 
особи, яка 

і відбуває 
покарання

і через по
збавлення 
волі, може 
бути по
свідчений 
начальни
ком місця 
позбавлен
ня волі, а 
заповіт осо-, 
би, яка три
мається під 
вартою, -  
начальни
ком слідчо
го ізолятора

Заповідач може призначити своїми спадкоємцями:
• одну або кілька, фізичних осіб, незалежно від наявності у 

нього з цими особами сімейних, родинних відносин;
• інших учасників цивільних відносин.

Також він може без зазначення причин позбавити права на 
спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. 
У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкуван
ня. Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, 
я к і мають право на обов’язкову частку у  спадщині.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
Ст. 1241. Право на обов’язкову частку у спадщині
1. Неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спад

кодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездат
ні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, 
половину частки, яка  належала б кожному з них у  разі 
спадкування за законом (обов’язкова частка).

Розмір обов’язкової частки у  спадщині може бути 
зменшений судом з урахуванням відносин м іж  цими
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спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обста
вин, я к і мають істотне значення.

Заповідач може обумовити виникнення права на спадку- 
нання у  особи, я к а  призначена у  заповіті, наявністю певнсіі 
І/мови, як  пов’язаної, так і не пов’язаної з ї ї  поведінкою (на
явність інших спадкоємців, проживання у  певному місці, на
родження дитини, здобуття освіти тощо). Умова, визначена у 
заповіті, має існувати на час відкриття спадщини. Якщо ви
значена у  заповіті умова суперечить закону або моральним 
засадам суспільства, то вона є нікчемною. Особа, призначена 
у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною 
на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання 
умови від неї не залежало.

Цивільний кодекс України визначає заповіт подружжя. 
Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, 
яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У 
разі складення спільного заповіту частка у  праві спільної су
місної власності після смерті одного з подружжя переходить 
до другого, який його пережив. У разі смерті останнього пра
но на спадкування мають особи, визначені подружжям у  за
повіті. За життя дружини та чоловіка кожен з них має право 
підмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає но
таріальному посвідченню. У разі смерті одного з подружжя 
нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у 
заповіті подружжя.

3. Спадкування за законом
У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, непри

йняття спадщини або відмови від ї ї  прийняття спадкоємцями 
за заповітом право на спадкування за законом мають особи- 
спадкоємці почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за 
законом одержує право на спадкування у  разі відсутності спад
коємців попередньої черги, усунення їх  від права спадкування, 
неприйняття ними спадщини або відмови від ї ї  прийняття.

Черги спадкування

• У першу чергу право на спадкування за законом 
мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його 
пережив, та батьки

• У другу чергу право на спадкування мають рідні 
брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як 
боку батька, так і з боку матері

• У третю чергу право на спадкування за законом ма
ють рідні дядько та тітка спадкодавця
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• У четверту чергу право на спадкування за законом 
мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією 
сім ’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спад
щини

• У п ’яту чергу право на спадкування за законом ма
ють інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спо
ріднення. Право спадкування одержують також утри
манці спадкодавця, які не були членами його сім’ї

У чинному законодавстві існує поняття спадкування за
правом представлення:
• онуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спад

щини, яка  належала б за законом їхнім матері, батькові, 
бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спад
щини;

• прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка  б на
лежала за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), 
якби вони були живими на час відкриття спадщини;

• племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, 
яка належала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, 
братові спадкодавця), якби вони були живими на час від
криття спадщини;

• двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту част
ку спадщини, яка  належала б за законом їхнім матері, 
батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були жи
вими на час відкриття спадщини.

4. Здійснення права на спадкування
Спадкоємець за заповітом чи за законом має право при

йняти спадщину або не прийняти її. Прийняття спадщини з 
умовою чи із застереженням не допускається. Спадкоємець, 
який постійно проживав разом із спадкодавцем на час від
криття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, 
якщо протягом шести місяців він не заявив про відмову від 
неї. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також осо
ба, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, 
що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених Цивіль
ним кодексом України.

Буква закону -  Цивільний кодекс України
С т. 1273. Право на відмову від п рийняття спад

щини
1. Спадкоємець за заповітом або за законом може 

відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, 
встановленого Цивільним кодексом. Заява про відмову
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від прийняття спадщини подається до нотаріальної 
контори за місцем відкриття спадщини.

2. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмеже
на, може відмовитися від прийняття спадщини за зго
дою піклувальника і органу опіки та піклування.

3. Неповнолітня особа віком від 14 до 18 років може 
відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків 
(усиновлювачів)і піклувальника і органу опіки та пі
клування.

4. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовити
ся від прийняття спадщини, належної малолітній, не
дієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та п іклу
вання.

5. Відмова від прийняття спадщини є безумовною і 
беззастережною.

6. Відмова від прийняття спадщини може бути від
кликана протягом строку, встановленого для ї ї  при
йняття.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час 
відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, 
має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття 
спадщини. Вона подається особисто. Особа, що досягла 14 ро
ків, має право подати заяву без згоди своїх батьків або піклу
вальника. Від імені малолітньої, недієздатної особи заяву про 
прийняття спадщини подають ї ї  батьки (усиновлювачі), опікун.

Потрібно пам’ятати: якщо спадкоємець протягом строку, 
встановленого Цивільним кодексом України, не подав заяву 
про прийняття спадщини, він вважається таким, що не при
йняв її. За письмовою згодою спадкоємців, як і прийняли спад
щину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття

• Для прийняття спад
щини встановлюєть- 

\  ся строк у шість мі
сяців, який почи- 

\  нається із часу 
\  відкриття спад- 
\ щини

няття встановлюється 
строк у три місяці

/  іншими спадкоєм
цями спадщини або 
відмови від її прий-

• 3 моменту 
неприйняття
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спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини до 
нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. Суд може 
визначити додатковий строк, достатній для подання заяви про 
прийняття спадщини, за позовом спадкоємця, який пропусти і» 
строк для прийняття спадщини з поважної причини.

Існують випадки, коли спадкоємець за заповітом або за 
законом помер після відкриття спадщини і не встиг ї ї  при 
йняти, то право на прийняття належної йому частки спадщи
ни, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, 
переходить до його спадкоємців. Це явище цивілістика нази
ває спадковою трансмісією. Право на прийняття спадщини у 
цьому випадку здійснюється на загальних підставах протя
гом строку, що залишився. Якщо строк, що залишився, мен
ший за три місяці, він подовжується до трьох місяців.

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, 
усунення їх  від права на спадкування, неприйняття ними 
спадщини, а також відмови від ї ї  прийняття суд визнає спад
щину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого 
самоврядування за місцем відкриття спадщини. Заява про ви
знання спадщини відумерлою подається після спливу одного 
року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом 
відумерлою, переходить у  власність територіальної громади за 
місцем відкриття спадщини.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати сві
доцтво про право на спадщину. Якщо у  складі спадщини є 
нерухоме майно, то спадкоємець зобов’язаний звернутися до 
нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину.

Частки кожного спадкоємця у  спадщині є рівними, якщо 
спадкодавець у  заповіті сам не розподілив спадщину між  
ними. Кожен із спадкоємців має право на виділ його частки 
в натурі. Спадкоємці, я к і протягом не менш як  одного року 
до часу відкриття спадщини проживали разом із спадкодав
цем однією сім’єю, мають переважне право перед іншими 
спадкоємцями на виділ їм у  натурі предметів звичайної до
машньої обстановки та вжитку в розмірі частки у  спадщині, 
яка  їм належить.

f  Розв’яжіть ситуацію
Після смерті громадянина Безрозсудного, який мав вагітну 

дружину; двох синів семи та дев’ятнадцяти років від першого 
шлюбу; брата 56 років, що перебував на його утриманні, 
оскільки був інвалідом; 91-річного батька та тещу 
(77 років), було з’ясовано, що все майно він обіцяв шкільному 
товаришеві, але заповіту не залишив.

• Визначте коло спадкоємців. Як зміниться ситуація, 
якщо з’ясується, що заповіт на шкільного товариша все 
ж  таки існує?
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■ г  Запитання для самоперевірки
1. Хто так і спадкодавець і спадкоємець?
2. Я кі особи не мають права стати спадкоємцями?
3. Які види спадкування існують за законодавством України?
4. Скільки черг спадкування за законом виділяє Цивіль

ний кодекс України?
5. Перелічіть умови дійсності заповіту.
6. Яких фізичних осіб стосується обов’язкова частка спад

щини?
7. Що означає поняття «спадкова трансмісія»?

§ 5 6 —57. Цивільний процес (судочинство)
1. Види проваджень

^  Норма закону
Цивільний процес (цивільне судочинство) -  це су

купність норм цивільного процесуального права, що ре
гулюють порядок розгляду і вирішення цивільних справ.

Цивільний процес має універсальний характер і забезпечує 
захист прав і охоронюваних інтересів незалежно від їхньої га
лузевої приналежності й характеру предмета судової діяльності.

Буква закону -  Цивільно-процесуальний кодекс Украї
ни (далі -  ЦПК України)

Cm. 1. Завданнями цивільного судочинства є спра
ведливий, неупереджений та своєчасний розгляд' і ви
рішення цивільних справ з метою захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтере
сів держави.

Згідно зі ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку 
цивільного судочинства справи про захист порушених, неви
знаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що вини
кають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудо
вих відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, 
коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого 
судочинства.

Види проваджень: справи позовного провадження; справи 
окремого провадження; справи наказного провадження.

Справи позовного провадження характеризуються наяв
ністю двох сторін з протилежними інтересами і спірністю їх 
майнових та особистих немайнових правовідносин, я к і пере
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даються на розгляд суду. Ці справи витікають зі спору при 
право. Спори можуть бути пов’язані як  з порушенням 
суб’єктивного права (коли діями одного учасника або в ре 
зультаті його дій применшуються чиї-небудь блага -  майнові, 
особисті), так і з його оспорюванням (коли в результаті пов<> 
дінки учасника спору стає неясним зміст правовідношення, а 
також взаємні права і обов’язки). Про конкретний спір повідо
мляє зацікавлена особа, звертаючись до суду з позовною зая 
вою про захист порушеного або оспорюваного суб’єктивного 
права.

Справи окремого провадження спрямовуються на встанои 
лення певних обставин, наявності юридичних фактів або юри
дичного статусу громадян, необхідних для реалізації 
суб’єктивних прав. У порядку окремого провадження розгля
дають справи, у яких відсутній спір про право, а постає пи
тання саме про встановлення юридичного факту.

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:
• обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної діє
здатності фізичної особи;

• надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
• визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошен

ня ї ї  померлою;
• усиновлення;
• встановлення фактів, що мають юридичне значення;
• відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника 

та векселі;
• передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну влас

ність;
• визнання спадщини відумерлою та інші справи.

Справи наказного провадження полягають у спрощеній 
процедурі розгляду ряду матеріально-правових вимог креди
тора (за термінологією ЦПК України -  стягувач або заявник) 
до боржника, я к і базуються на беззаперечних документах.

Підставами відкриття наказного провадження є так і  
види юридичних ак тів :
• вимога, я ка  ґрунтується на правочині, вчиненому в пись

мовій формі;
• вимога про стягнення нарахованої, але не виплаченої пра

цівникові суми заробітної плати;
• вимога про компенсацію витрат на проведення розшуку 

відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів 
боржника.
Оскільки наказне провадження є спрощеною формою судо

чинства, то судовий наказ структурно простіший і стисліший, 
ніж судове рішення у  позовному чи окремому провадженні. У

242



Цивільне право України

іцііоиому наказі має бути лише дві частини: вступна та резо- 
і «пивна. Законом не передбачена наявність у структурі судо- 

н н го  наказу мотивувальної частини. Судовий наказ є одно
ч а с н о  виконавчим документом і не вимагає видачі виконавчо- 
іп листа.

2. Розгляд цивільних справ третейськими судами
Питання організації та діяльності третейських судів регла- 

мі чітуються Законом України «Про третейські суди», Законом 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж», ЦПК 
України, Господарсько-процесуальним кодексом України, а 
іакож деякими іншими нормативними актами.

Норма закону
Третейський суд -  недержавний незалежний орган, 

що утворюється за угодою або відповідним рішенням 
зацікавлених фізичних т а  (або) юридичних осіб у по
рядку, встановленому законом, для вирішення спорів, 
що виникають із цивільних т а  господарських право
відносин.

Завданням третейського суду є захист майнових і немайно- 
инх прав та охоронюваних законом інтересів сторін третей
ського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення 
спорів відповідно до закону.

Метою є вирішення цивільних справ -  урегулювання пра
вових конфліктів, що виникли, і забезпечення добровільного 
виконання обов’язків. Розгляд у третейському суді існує як  
альтернатива судовій формі захисту. Однак вона не проти
стоїть, а доповнює діяльність судів по розгляду й вирішенню 
цивільних справ.

Третейські суди в порядку, передбаченому законом, можуть 
розглядати будь-які справи, що виникають з цивільних та 
і’осподарських правовідносин, за винятком:
• справ у спорах про визнання недійсними нормативно- 

правових актів;
• справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розі

рванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із 
задоволенням державних потреб;

• справ, пов’язаних з державною таємницею;
• справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, 

крім справ у спорах, що виникають із шлюбних договорів;
• справ про відновлення платоспроможності боржника чи ви

знання його банкрутом;
• справ у  спорах щодо нерухомого майна, включаючи земель

ні ділянки;
О А О
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• справ у  спорах, що виникають з трудових відносин;
• інших справ, я к і відповідно до закону підлягають вирі

шенню виключно судами загальної юрисдикції або Консти
туційним Судом України.
Існують постійно діючі третейські суди і третейські суди 

для вирішення конкретного спору. Вони створюються без ста
тусу юридичної особи. Постійно діючий третейський суд очо
лює голова третейського суду, порядок обрання якого визна
чається Положенням про постійно діючий третейський суд. 
Порядок утворення третейського суду для вирішення кон
кретного спору визначається третейською угодою, умови якої 
не можуть суперечити положенням закону.

Позовна заява -  встановлена законом форма звер
нення до суду за вирішенням спору про суб'єктивне 
право.

Позовна заява за чинним законодавством являє собою єди
ний спосіб об’єктивізації позову. Письмова форма позову дає 
змогу чітко фіксувати зміст заявлених вимог, їх  відповідність 
закону, час і місце пред’явлення позову, оперативно виявляти 
і усувати недоліки та погрішності, допущені заявником. Та
ким чином, форма позовної заяви -  одна з діючих гарантій 
права позивача і відповідача на судовий захист.

Згідно зі ст. 11,9 ЦПК України позовна заява повинна міс
т и ти :
• найменування суду, до якого подається заява;
• ім ’я  (найменування) позивача і відповідача, а також ім ’я 

представника позивача, якщо позовна заява подається 
представником, їх  місце проживання або місцезнаходжен
ня, поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий 
відомий;

• зміст позовних вимог;
• ціну позову щодо вимог майнового характеру;
• виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
• зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, 

наявність підстав для звільнення від доказування;
• перелік документів, що додаються до заяви.

До позовної заяви додаються також документи, що підтвер
джують сплату судового збору та оплату витрат на інформацій
но-технічне забезпечення розгляду справи.

Недотримання вимог до форми і змісту позовної заяви пере
шкоджає початку процесу, оскільки суд не має необхідної

3. Позовна заява
Норма закону
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інформації для порушення справи. ЦПК України закріплює
• ік'ціальний процесуальний інститут, застосування якого дає 
імогу забезпечити усунення недоліків позовної заяви в найко- 
і ют і ний строк, -  ін с ти ту т  залишення позовної заяви без руху.

4. Стадії цивільного процесу
Цивільний процес з будь-якої справи відбувається послі- 

донно у декілька етапів, що називаються стадіями процесу.

Норма закону
Під стадією  процесу слід розуміти сукупність ряду 

процесуальних дій, об'єднаних відповідною процесуаль
ною метою.

Стадії цивільного судочинства

1) Відкриття 
провадження 

у справі

2) Підготовка 
справи до судового 

розгляду
3) Судовий розгляд

Відкриття провадження у справі -  це перша і дуже важ 
лива ланка в системі процесуальних дій, що послідовно змі
нюються й утворюють цивільний процес. На цій стадії суддя 
діє одноосібно. Приймаючи заяву чи скаргу, суддя у  день звер
нення зацікавленої особи повинен прийняти рішення про по
рушення справи.

Суд приступає до розгляду цивільної справи: за заявою осо
би, що звертається за захистом свого права або охоронюваного 
законом інтересу; за заявою прокурора; за заявою органів дер
жавного управління, профспілок, організацій, інших коопе
ративних організацій, їх  об’єднань, інших громадських орга
нізацій або окремих громадян у випадках, коли за законом 
нони можуть звертатися до суду за захистом прав та інтересів 
інших осіб. У справах позовного провадження подаються по
зовні заяви, у справах, що випливають з адміністративно- 
правових відносин, і у  справах окремого виробництва -  скар
ги і заяви.

Підготовка цивільних справ до судового розгляду -  це ста
дія цивільного процесу, що полягає в діяльності ї ї  учасників 
за визначальної ролі судді зі створення умов для розгляду і 
вирішення спору по суті.

Судовий розгляд -  одна з основних стадій цивільного проце
су, у ході якої відбувається розгляд і вирішення справи по сугі.
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Ці стадії об’єднуються у провадження в суді першої інстап 
ції і визнаються обов’язковими, що означає їх наявність в усіх 
цивільних справах.

Іншими, факультативними, стадіями є:
• провадження в апеляційній інстанції;
• провадження в касаційній інстанції;
• провадження у зв’язку з виключними обставинами;
• провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами;
• виконавче провадження.
Наявність зазначених стадій не означає, що будь-яка цш 

вільна справа обов’язково повинна пройти їх усі. Процес може 
бути завершений на будь-якій стадії.

5. Учасники цивільного процесу. 
Представництво у суді

Учасниками цивільного процесу є особи, я к і беруть участі, 
у справі.

У справах позовно
го провадження:

Сторони, треті 
особи, представ
ники сторін та 
третіх осіб

У справах наказно
го та окремого про
вадження:

Заявники, інші 
зацікавлені осо
би, їхні представ
ники

Інші особи, які мо
жуть брати участь 
у справі:

Органи та особи, 
яким законом на
дано право захи
щати права, сво
боди та інтереси 
інших осіб

Залежно від характеру юридичного інтересу до результату 
процесу всіх осіб, як і беруть участь у справі, можна поділити 
на дві групи.

Особи, які мають особистий 
інтерес -  як матеріально- 
правовий, так і процесуальний

Особи, які мають громадський, 
державний інтерес, тобто тільки 
процесуальний інтерес

Сторони

Треті особи

Прокурор

Органи державного 
управління

Заявники

Зацікавлені особи і

Права та обов’язки осіб, я к і беруть участь у  справі, закрі
плені в діючому процесуальному законодавстві. У відповід-
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інші зі ст. 27 ЦПК України особи, які беруть участь у спра- 
і. мають право: 

шайомитися з матеріалами справи;
робити з них витяги, знімати копії з документів, долуче
них до справи;
одержувати копії рішень, ухвал; 
орати участь у судових засіданнях; 
подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 
ставити питання іншим особам, я к і беруть участь у справі, 
н також свідкам, експертам, спеціалістам; 
іиявляти клопотання та відводи; 

давати усні та письмові пояснення судові; 
подавати свої доводи, міркування щодо питань, я к і вини
кають під час судового розгляду, і заперечення проти кло
потань, доводів і міркувань інших осіб; 
користуватися правовою допомогою;
знайомитися з журналом судового засідання, знімати з ньо
го копії та подавати письмові зауваження з приводу його 
неправильності чи неповноти;
нрослуховувати запис фіксування судового засідання тех
нічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові 
зауваження з приводу його неправильності чи неповноти; 
оскаржувати рішення і ухвали суду;
користуватися іншими процесуальними правами, встанов
леними законом.

Норма закону
Сторонами в цивільному процесі є особи, які бе

руть участь у справі, спір яких про суб’єктивне право 
або особистий Інтерес, що охороняється законом, суд 
повинен розглянути і вирішити.

Буква закону -  ЦПК України 
С т. ЗО. Сторони
1. Сторонами в цивільному процесі є позивач і від

повідач.
2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і 

юридичні особи, а також держава.
С т. 31. Процесуальні права т а  обов’язки сторін
1. Сторони мають рівні процесуальні права і обо

в’язки.
2. Крім прав та обов’язків , визначених у статті 27 

цього Кодексу, позивач має право протягом усього часу 
розгляду справи збільшити або зменшити розмір позов
них вимог, відмовитися від позову, а відповідач має
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право визнати позов повністю або частково. До початку 
розгляду судом справи по суті позивач має право шля
хом подання письмової заяви змінити предмет або під
ставу позову, а відповідач -  пред’явити зустрічний 
позов.

3. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь- 
як ій  стадії цивільного процесу.

Сторона, третя особа, особа, я ка  відповідно до закону за
хищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заяв
ники та інші зацікавлені особи в справах окремого прова 
дження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у 
цивільній справі особисто або через представника.

Норма закону
Цивільне процесуальне представництво -  це вре

гульована нормами ЦПК форма надання правової до 
помоги однією особою (представник) іншій особі (особа, 
яку представляють) у формі здійснення процесуальних 
дій представником від імені і в інтересах особи, яку 
представляє, в межах отриманих повноважень у зв'яз
ку з розглядом і вирішенням судом цивільної справи.

І
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Іншими учасниками цивільного процесу, крім осіб, я к і бе
руть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий 
розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, 
яка надає правову допомогу.

6. Етапи судового засідання
Розгляд судом цивільної справи відбувається на судовому 

засіданні з обов’язковим повідомленням осіб, я к і беруть участь 
у справі. Особа, яка  бере участь у справі, має право заявляти 
клопотання про розгляд справи за ї ї  відсутності.

______________________________________________ Цивільне право України

Судове засідання проводиться в спеціально облад
наному для цього приміщенні -  залі засідань. Суд 
під час розгляду справи повинен безпосередньо 
дослідити докази у справі. Справа розглядається 
одним і тим самим складом суду

Під час одноособового розгляду справи в суді пер
шої інстанції головуючим є суддя, який розглядає 
справу. Він керує ходом суду, дотриманням послі
довності і порядку вчинення процесуальних дій, 
спрямовує судовий розгляд на забезпечення по
вного, всебічного та об’єктивного з ’ясування об
ставин справи. Особи, які беруть участь у справі, 
свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти зверта
ються до суду словами: Ваша честь

Судове засідання складається з:
• підготовчої частини;
• розгляду справи по суті;
• заключної частини судового розгляду (судові дебати);
• постановлення й оголошення рішення.
Специфічну роль відіграє підготовча частина судового за

сідання, де підводиться попередній підсумок процесуальної 
діяльності в стадії підготовки справи і створюються необхідні 
умови для належного здійснення наступної діяльності з ви
рішення справи по суті.

Другим етапом стадії розгляду цивільної справи в суді пер
шої інстанції є розгляд справи по су т і , тобто дослідження 
обставин справи. Ця частина судового засідання, поза сумні
вом, є основною, оскільки саме тут за участю всіх суб’єктів 
процесу в умовах змагальності і рівноправності сторін дослі
джуються та аналізуються фактичні обставини справи.

Судові дебати -  частина судового засідання, в якій  підво
дять підсумки проведеного дослідження фактичних обставин 
справи, аналізують зібрані докази, висловлюють і обґрунтову
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ють думки з приводу питань, що підлягають розгляду судом, 
і про те, як  у цілому повинна бути вирішена справа.

Постанова т а  оголошення рішення -  це завершальна час
тина, в якій  остаточно підводять підсумки судового розгляду, 
вирішується цивільно-правовий спір м іж  сторонами по суті. 
Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після за
кінчення судового розгляду.

Розв’яжіть ситуацію
Проаналізуйте ст. 32, 35 ЦК України та ст. 81, 242-245 ЦПК 

України та проведіть у групі судове засідання з питання 
«Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності», 
попередньо заповнивши таблицю:

Правові норми, що підляга
ють застосуванню при вирі
шенні справи

Ст. . ЦК України 
Ст.......  ЦПК України

Підсудність Заява неповнолітньої особи
Судові витрати (заповнюється за п. 2 ч. 4 ст. 81 ЦПК 

України)
Заявник
Предмет доказування (заповнюється після опрацювання ста

тей 32-35 ЦК України)
Приблизний перелік необ
хідних доказів

Наприклад,
• рішення органу опіки і піклування про 

відмову в наданні неповнолітньому 
повної цивільної дієздатності;

• довідка про працевлаштування
Розгляд справи (ст. 244 ЦПК України)
Рішення суду (ст. 245 ЦПК України)

Запитання для самоперевірки
1. Я кі є види проваджень у цивільному процесі?
2. Дайте визначення третейських судів.
3. Я кі елементи повинна містити позовна заява?
4. Назвіть та схарактеризуйте стадії цивільного процесу.
5. Я кі види представництва у  суді ви знаєте?
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Завдання для узагальнення за темою
І. Виконайте тестові завдання

1. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти дого 
вір, про її прийняття.
A. Оферта.
Б. Акцепт.
B. Консенсус.
Г. Домовленість.

2. Договір, в якому одна сторона -  підприємець взяла на себе 
обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або 
надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна 
торгівля, перевезення транспортом загального користуван
ня, послуги зв ’язку, готельне обслуговування).
A. Реальний договір.
Б. Договір на користь третьої особи.
B. Договір приєднання.
Г. Публічний договір.

3. Залежно від значення підстави договору для його д ійсності 
договори поділяються на:
A. Односторонні, двосторонні, багатосторонні.
Б. Реальні, консенсуальні.
B. Абстрактні, казуальні.
Г. Еквівалентні, алеаторні.

4 . До якої черги спадкоємців за законом будуть належати пле
мінник, племінниця спадкодавця за правом представлення?
A. До першої черги.
Б. До другої черги.
B. До третьої черги.
Г. До п’ятої черги.

5. Яке поняття характеризується як погоджена дія двох або 
більше сторін, спрямована на встановлення, зм іну або при
пинення цивільних прав та обов’язків?
A. Домовленість.
Б. Угода.
B. Правочин.
Г. Договір.
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[  6 . Договір, за яким одна сторона передає другій стороні (плат
никові) у власність майно, а платник зобов’язується періо
дично виплачувати одержувачеві певну грошову суму.
A. Оренда.
Б. Найм.
B. Факторинг.
Г. Рента.

7. Як називається суб ’єкт господарювання, який виконує робо
ти або надає послуги?
A. Споживач.
Б. Виробник.
B. Виконавець.
Г. Продавець.

8. Як називається недержавний незалежний орган, що утворю
ється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фі
зичних та (або) юридичних осіб у порядку, встановленому 
законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних 
та господарських правовідносин?
A. Апеляційний суд.
Б. Арбітражний суд.
B. Примірна комісія.
Г. Третейський суд.

9. Ким може бути посвідчений заповіт, крім секретного, якщо 
немає нотаріуса?
A. Головним лікарем закладу, де особа перебуває на лі

куванні.
Б. Капітаном річкового, морського судна, що ходить під 

прапором України, якщо особа перебуває у плаванні.
B. Директором готелю, де особа зупинилася під час від

рядження.
Г. Начальником поштового відділення, якщо особа заві

тала отримати поштовий переказ.
Ґ. Начальником залізничного вокзалу, де особа купува

ла квитки для поїздки на відпочинок.
Д. Начальником місця позбавлення волі, де особа від

буває покарання у  вигляді позбавлення волі.
10 . Які види провадження у цивільних справах існують за за 

конодавством України?
A. Третейське.
Б. Позовне.
B. Арбітражне.
Г. Наказне.
Ґ. Примірне.
Д. Окреме.
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11. Установіть відповідність м іж визначеннями видів забезпе
чення виконання зобов’язань та поняттями.

1. Грошова сума або інше майно, я к і А. 
боржник повинен передати кредиторові Б. 
у разі порушення боржником зобов’я- В. 
зання. Г.
2. Гарантування банком, іншою фінан- Ґ. 
совою установою, страховою організацією 
перед кредитором (бенефіціаром) виконан
ня боржником (принципалом) свого 
обов’язку.
3. Грошова сума або рухоме майно, 
що видається кредиторові боржником 
у рахунок належних з нього за договором 
платежів, на підтвердження зобов’язання 
і на забезпечення його виконання.
4. Утримання кредитором речі (майна), 
що підлягає передачі боржникові, у  разі 
невиконання останнім у  строк зобов’язання 
щодо оплати цієї речі або відшкодування 
кредиторові пов’язаних з нею витрат, 
до виконання боржником зобов’язання.
12 . Розташуйте в логічній послідовності черги 

законом, починаючи з першої.
A. Рідні дядько та тітка спадкодавця.
Б. Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як

з боку батька, так і з боку матері.
B. Інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорід

нення.
Г. Діти спадкодавця, той з подружжя, який його пере

жив, та батьки.
Ґ. Особи, я к і проживали зі спадкодавцем однією сім’єю 

не менш як  п’ять років до часу відкриття спадщини.

II. Порівняйте пари понять
A. Правочин -  договір.
Б. Спадкування за законом -  спадкування за заповітом.
B. Штраф -  пеня.
Г. Загальний -  спеціальний строк позовної давності.
III. Виправте помилки, допущені учнем у самостійній роботі із 

цивільного права та цивільного судочинства
А. Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона 

(принципал) зобов’язана вчинити на користь другої сто
рони (бенефіціара) певну дію (передати майно, виконати

____________________________________________Цивільне право України

Гарантія. 
Порука. 
Неустойка. 
Завдаток. 
Притримання.

спадкоємців за
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роботу), а бенефіціар має право вимагати від принципи 
ла виконання його обов’язку.

Б. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від < 
ми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язан п ■

В. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатна 
усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті 
протягом 35 днів з дати його пред’явлення або за згодній 
сторін в інший строк.

Г. Для прийняття спадщини встановлюється строк у три 
місяці, який починається з часу відкриття спадщини.

Ґ. Справи окремого провадження полягають у спрощеши 
процедурі розгляду ряду матеріально-правових вимог 
кредитора до боржника, я к і базуються на беззаперечних 
документах.

Д. Судові дебати -  це завершальна частина судового роз
гляду, в якій  остаточно підводять підсумки судового ро;і* 
гляду, вирішується цивільно-правовий спір м іж  сторо 
нами по суті.

IV. Розв’яжіть ситуації
1 А. Проаналізуйте вказані правочини та визначте
І можливість їх  визнання недійсними. Для розв’язання 

ситуацій ви можете користуватися ст. 215-235 Цивіль
ного кодексу України.

1. Громадянин Невігласний, перебуваючи в стані алкоголь
ного сп’яніння, продав ноутбук за низькою ціною. Його дружи
на вимагає від покупця -  громадянина Корисливого поверну
ти річ. Громадянин Корисливий не бажає повертати ноутбук, 
тому що вважає це придбання дуже вдалим для себе.

2. Громадянин Вправний, який працював майстром в авто
сервісі, зрозумівши, що ремонт автомобіля громадянина 
Довірливого не потребує великих затрат і зусиль, завірив 
Довірливого у зворотному. Коли Довірливий сказав, що в 
нього зараз складна ситуація з його бізнесом і він не має таких 
грошей на ремонт автомобіля, Вправний запропонував на 
дуже невигідних умовах купити автомобіль. Громадянин 
Довірливий, якому дуже були потрібні гроші, погодився про
дати автомобіль.

3. Громадянин Хворобливий, який визнаний судом недіє
здатним, купив у магазині телевізор. Його опікун звернувся до 
магазину з вимогою повернення грошей.

4. Громадянка Нечитайло купила будинок у громадянина 
Грамотного. Після передачі грошей за будинок у розмірі 
15 тис. грн. вона отримала розписку від громадянина Гра
мотного, у якій була зазначена сплачена сума, стояв особис
тий підпис Грамотного й число, коли відбувся правочин. Через
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два тижні Грамотний подав до суду позов повернути з неза
конного володіння Нечитайло його будинок.

5. 15-річний Моторний купив мотоцикл за особисті кошти, 
що були зароблені на кінозйомках. Батьки звернулися до суду
з вимогою визнати правочин недійсним.

Б. Дайте правову оцінку ситуації. При виконанні 
роботи ви можете користуватися статтями Цивільного 
кодексу України (глави 84-87).

Громадянин Скоробагатий звернувся до виконавчого комі
тету сільської ради із заповітом та копією свідоцтва про 
смерть свого батька. Заповіт був завірений головним ліка
рем обласної лікарні, під час перебування в якій помер батько 
Скоробагатого. Він заповідав своєму синові дачу, яка розта
шована на території цієї ради. Скоробагатий клопоче про 
забезпечення охорони спадкового майна до прийняття ним 
спадщини. Голова сільської ради відмовив у задоволенні 
прохання, мотивуючи відмову тим, що заповіт оформлений 
неналежним чином. Крім того, забезпечення охорони 
спадкового майна не є повноваженням сільської ради.

• Укажіть загальні вимоги до форми заповіту.
• Хто має право на посвідчення заповіту?
• Як здійснюється охорона спадкового майна до прийняття 

спадщини спадкоємцями?
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Тема 6

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 58 . Загальна характеристика 
господарського права України

1. Предмет господарського права
Норма закону

Господарське право є самостійною галуззю пра<и 
що являє собою систему норм, за допомогою яких здіі 
снюється правовий вплив на відносини, що виникаючи 
між суб’єктами господарського права під час органі 
зації т а  здійснення господарської діяльності, м е т а  
утвердження т а  підтримання суспільного господар 
ського порядку.

Предметом господарсько-правового регулювання є відноси 
ни, що виникають у сфері господарювання (господарські від
носини) та на я к і спрямовано регулюючий вплив господар
ського права.

Господарські правовідносини виникають у зв’язку з органі 
зацією т а  безпосереднім здійсненням господарської діяльнос 
т і.  Господарська діяльність потребує організації та керівни
цтва. Організація господарської діяльності -  це система за
ходів, спрямованих на раціональне поєднання всіх елементів 
господарської системи відповідного рівня: економіки країни, 
господарської системи певного регіону, суб’єкта господарюван
ня. Будь-яка господарська система складається з елементів 
(підсистем): суб’єкти  (суб’єкти господарювання, органи управ
ління та контролю, споживачі); майнова база (матеріальні 
ресурси, необхідні для функціонування системи); норматив
на система (визначає правила функціонування, у  тому числі 
правовий статус суб’єктів, правові режими майна, правові
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и взаємодії м іж  суб’єктами, відповідальність тощо); ін-
ч цій на система (забезпечує двосторонній зв’язок м іж  

і|юм системи та (або) ї ї  елементами), інші складові.
V .‘осподарських правовідносинах реалізуються як приват
ніше і публічні інтереси. Сучасна система економічних по- 
<•. за допомогою яких формуються економічні інтереси, 

надається: із потреб в економічній безпеці, формуванні до- 
I ммої частини бюджетів, попередженні загрози дефіциту то- 

>!в, забезпеченні продовольчої безпеки, безпеки здоров’я 
ми ним и та довкілля; із потреб активних суб’єктів економічної 
і і-і 11.пості у здобутті економічних вигід у  формі підприєм
ницького прибутку; платоспроможних потреб споживачів (спо- 
I ІІИЧ і потреби).

• fa своєю природою господарські правовідносини є відносни
ми (у них завжди чітко визначені учасники, що наділені один 
щодо одного правами та обов’язками).

Буква закону -  Господарський кодекс України
С т. 4. Розмежування відносин у сфері господарю

вання з іншими видами відносин
Не є предметом регулювання цього Кодексу:

• майнові та особисті немайнові відносини, що регу
люються Цивільним кодексом України;
♦ земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відноси
ни щодо використання й охорони рослинного і тварин
ного світу, територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, атмосферного повітря;
♦ трудові відносини;
* фінансові відносини за участі суб’єктів господарю
вання, що виникають у процесі формування та контро
лю виконання бюджетів усіх рівнів;
• адміністративні та інші відносини управління за 
участі суб’єктів господарювання, в яких орган держав
ної влади або місцевого самоврядування не є суб’єктом, 
наділеним господарською компетенцією, і безпосеред
ньо не здійснює організаційно-господарських повнова
жень щодо суб’єкта господарювання.

2. Господарсько-виробничі, організаційно- 
господарські та внутрішньогосподарські відносини

Буква закону -  Господарський кодекс України
С т. 3. Господарська діяльність т а  господарські 

відносини
4. Сферу господарських відносин становлять госпо

дарсько-виробничі, організаційно-господарські та вну
трішньогосподарські відносини.
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Господарсько-
виробничі
відносини

Організаційно-
господарські

відносини

Внутрішньо
господарські

відносини

j * Майнові та інші 
і відносини, що ви

никають між 
суб’єктами госпо
дарювання при 
безпосередньому 
здійсненні госпо
дарської діяль
ності

♦ Відносини, що 
складаються між 
суб’єктами госпо
дарювання та 
суб’єктами орга- 
нізаційно-госпо- 
дарських повно
важень у процесі 
управління госпо
дарською діяль
ністю

• Відносини, що 
складаються між 
структурними під
розділами суб’єк
та господарю
вання

•  Відносини суб’єкта 
господарювання з 
його структурни
ми підрозділами

1 ' 1 ..................

Суб’єктами організаційно-господарських повноважень є:
• органи управління суб’єктів господарювання, у тому числі 

об’єднань підприємств, я к і за законом та установчими до
кументами наділені компетенцією приймати управлінські 
рішення;

• органи державної влади та місцевого самоврядування, які 
на підставі закону наділені компетенцією приймати управ
лінські рішення у сфері господарювання;

• власник майна, який є засновником суб’єкта господарюван
ня -  державного чи комунального підприємства, або упо
вноважений ним орган, що виконує функції власника май
на у  межах, визначених чинним законодавством;

• власник майна, який є засновником суб’єкта господарюван
ня -  приватного підприємства, якому майно належить на 
праві господарського відання;

• суб’єкти господарювання, я к і на підставі договорів наділені 
організаційно-господарськими повноваженнями щодо ін
ших суб’єктів господарювання.
Самі організаційно-господарські повноваження становлять  

сукупність прав т а  обов’язків щодо заснування т а  (або) упо
рядкування і здійснення контролю за діяльністю суб’єктів  
господарювання з метою її ефективного здійснення. Фактич
ними підставами виникнення організаційно-господарських 
повноважень є відносини власності, відносини контролю-під- 
порядкування, делегування таких повноважень власником 
майна.

Внутрішньогосподарські відносини здебільшого упорядко
вуються за допомогою локальних норм суб’єктів господарю
вання.
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3. Методи та принципи господарського права

___________ __________________________ Господарське право України

Для узгодження усього комплексу інтересів, що виника
ють у сфері господарювання, та забезпечення їх  гармонійної 
реалізації господарським правом використовується метод  
рівного підпорядкування суб’єктів господарського права сус
пільному господарському порядку. Він передбачає одночасне 
застосування диспозитивних та імперативних засад під час 
господарсько-правового регулювання відносин, що утворюють 
господарський оборот.

Цільова спрямованість господарського права на створення 
сприятливих умов реалізації різноманітних інтересів, що ви
никають у сфері господарювання, забезпечується завдяки прин
ципам правового регулювання. Спеціально-правові (галузеві) 
принципи господарського права пов’язують зм іст права з еко
номічними чинниками функціонування ринкового механізму. 
І Іідґрунтям таких принципів є економічні чинники: на основі 
внутрішнього чинника (яким є економічні закони) формують
ся економіко-правові принципи; на основі зовнішнього чинни
ка (яким є державне регулювання економікою) формуються 
основні засади правової політики у  сфері підприємницької ді
яльності.

Базові принципи правового 
регулювання господарської діяльності

Заборона незаконного 
втручання органів держав
ної влади та органів місце
вого самоврядування у 
господарські відносини

Забезпечення економічної 
багатоманітності та рівний 
захист державою всіх 
суб’єктів господарювання

Захист національного то
варовиробника

Свобода підприємницької 
діяльності у межах, визна
чених законом

Обмеження державного 
регулювання економічних 
процесів у зв’язку з необ
хідністю забезпечення со
ціальної спрямованості 
економіки

Вільний рух капіталів, то
варів і послуг на території 
України

4. Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до 

Конституції України правові основи господарювання, я к і ба
зуються на різноманітності суб’єктів господарювання залежно
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від форм власності. Він має на меті забезпечити зростання 
ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток під
приємництва і на цій основі підвищення ефективності сус
пільного виробництва, його соціальну спрямованість відповід
но до вимог Конституції України, утвердити суспільний гос
подарський порядок в економічній системі України, сприяти 
гармонізації ї ї  з іншими економічними системами.

Прийняття у 2003 році Господарського кодексу України стало 
об’єктивною потребою.

Господарський кодекс України складається із дев’яти роз
ділів:

1) Основні засади господарської діяльності;
2) Суб’єкти господарювання;
3) Майнова основа господарювання;
4) Господарські зобов’язання;
5) Відповідальність за правопорушення у  сфері господарю

вання;
6) Особливості правового регулювання в окремих галузях 

господарювання;
7) Зовнішньоекономічна діяльність;
8) Спеціальні режими господарювання;
9) Прикінцеві положення.

5. Поняття та види суб’єктів господарювання
Jkzsm- Норма закону

Суб’єкти господарювання -  це учасники господар
ських відносин, які здійснюють господарську діяль
ність, реалізуючи господарську компетенцію (сукуп
ність господарських прав т а  обов’язків), мають від
окремлене майно і несуть відповідальність за своїми 
зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, 
передбачених законодавством.

Суб’єктами  господарювання є господарські організації та 
фізичні особи.

Господарські організації

Юридичні особи, створені відповід
но до Цивільного кодексу, державні, 
комунальні та інші підприємства, 
створені відповідно до Господар
ського кодексу, а також інші юри
дичні особи, які здійснюють госпо
дарську діяльність та зареєстровані 
в установленому законом порядку

Ф ізичні особи

Громадяни України, іно
земці та особи без грома
дянства, які здійснюють 
господарську діяльність та 
зареєстровані відповідно 
до закону як підприємці
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Основними правами суб’єктів господарювання є:
• засновницькі (право на вибір організаційно-правової фор

ми, вибір діяльності тощо);
• управлінські (самостійне визначення структури підпри

ємства, прийняття та зміна статуту);
• майнові (загальні майнові права -  це можливість мати 

майно та кошти, вести господарську і комерційну діяль
ність, розпоряджатися майном, набувати майно на за
конних підставах; спеціальні майнові права -  це випуск 
цінних паперів, акцій тощо).

Виділяють наступні обов’язки суб’єктів господарювання:
• здійснювати господарську діяльність у відповідності до 

законодавства;
• виконувати господарські зобов’язання за договорами;
• забезпечувати необхідну якість продукції, послуг, робіт;
• вести бухгалтерський облік, сплачувати обов’язкові дер

жавні платежі;
• не допускати недобросовісної конкуренції;
• не порушувати права та інтереси споживачів та інших 

суб’єктів господарського права;
• раціонально використовувати природні ресурси; охороня

ти навколишнє природне середовище від забруднення;
• здійснювати плату за спеціальне природокористування 

та відшкодовувати завдані природі збитки.
Jhss». Норма закону

Фізична особа визнається суб’єктом господарюван
ня у разі здійснення нею підприємницької діяльності за 
умови державної реєстрації її як підприємця без с т а 
тусу юридичної особи.
Буква закону -  Цивільний кодекс України

Ст. 50. Право фізичної особи на здійснення підпри
ємницької діяльності

1. Право на здійснення підприємницької діяльності, 
яку  не заборонено законом, має фізична особа з повною 
цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної 
особи на здійснення підприємницької діяльності вста
новлюється Конституцією України та законом.

2. Фізична особа здійснює своє право на підприєм
ницьку діяльність за умови її державної реєстрації в по
рядку, встановленому законом.

Фізична особа-підприємець відповідає за зобов’язаннями, 
пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм май
ном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звер
нено стягнення.
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Запитання для самоперевірки
1. Що є предметом господарського права?
2 .3 а  якими принципами відбувається господарювання 

Україні?
3. Дайте загальну характеристику Господарського кодекс 

України.
4. Я кі види підприємств існують залежно від способу утво 

рення?
5. Схарактеризуйте права та обов’язки  суб’єктів господа 

рювання.

§ 5 9 —60 . Підприємництво в Україні
1. Підприємницька діяльність та її принципи

І--—- Норма закону
Підприємництво -  це самостійна, ініціативна, сис 

тематична, на власний ризик господарська діяльність, 
що здійснюється суб'єктами господарювання (підпри 
ємцями) з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів т а  одержання прибутку.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійсню
вати будь-яку підприємницьку діяльність, яка  не заборонена 
законом.
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2. Суб’єкти підприємницької діяльності

__________________________________ Гісподарське право України

Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) 
Можуть бути:

• громадяни України, інших держав, особи без громадян
ства, не обмежені законом у  правоздатності;

• юридичні особи всіх форм власності, встановлених За
коном України «Про власність»;

• об’єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в 
Україні на умовах угоди про розподіл продукції.

<1а Конституцією забороняється займатися підприємниць
кою діяльністю:

• народним депутатам;
• державним службовцям;
• службовцям органів місцевого самоврядування.
Не допускається за н я ття  підприємницькою діяльністю 

.•ідповідно до Закону України «Про підприємництво» таких 
категорій громадян:

• військовослужбовців;
• службових осіб органів прокуратури, суду, державної 

безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, дер
жавного нотаріату;

• органів державної влади і управління, я к і покликані 
здійснювати контроль за діяльністю підприємств;

• особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, 
не можуть бути зареєстровані як  підприємці з правом 
здійснення відповідного виду діяльності до закінчення 
терміну, встановленого вироком суду;

• особи, я к і мають непогашену судимість за крадіжки, ха
барництво та інші корисливі злочини, не можуть бути 
зареєстровані як  підприємці, не можуть виступати спів- 
засновниками підприємницької організації, а також за
ймати в підприємницьких товариствах та їх спілках 
(об’єднаннях) керівні посади і посади, пов’язані з матері
альною відповідальністю.

3. Вільна, дозвільна (ліцензована) та державна 
підприємницька діяльність. Припинення 

підприємницької діяльності
Вільна підприємницька діяльність здійснюється без будь- 

яких обмежень у  відповідності до законодавства.
Дозвільна (ліцензована) підприємницька діяльність може 

здійснюватися лише за спеціальним дозволом (ліцензією), що 
кидається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим 
иим органом.
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Ліцензованими видами діяльності є:
• пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних 

палин;
• виробництво, ремонт і реалізація спортивної, mhcj 

ської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а так 
холодної зброї;

• виготовлення пива, вина, спирту, горілчаних, лікери 
коньячних і тютюнових виробів;

• торгівля алкогольними напоями;
• виготовлення цінних паперів, грошових знаків і зшп 

поштової оплати;
• видобування, виробництво й використання радіоактг 

них речовин і джерел іонізуючого випромінювання;
• переробка і захоронення радіоактивних відходів;
• видобування дорогоцінних металів і коштовного камі 

ня, виготовлення й реалізація виробів з їх  використай 
ням тощо;

• медична практика; ветеринарна практика;
• юридична практика;
• створення та утримання гральних закладів, організаці 

азартних ігор;
• надання послуг з охорони державної, колективної Т 

приватної власності тощо.
Дозвіл (ліцензія) на здійснення підприємницької діяльності 

видається в строк не більше ніж  ЗО днів від дня подання за« 
яви підприємця до Кабінету Міністрів України або до уповно 
важеного ним органу. У разі відмови рішення державного 
органу може бути оскаржене в суді.

Державна підприємницька діяльність -  це діяльність, яку 
можуть здійснювати виключно державні підприємства (виго
товлення військової зброї, боєприпасів, вибухових речовин, 
наркотичних засобів тощо).

:

Буква закону -  Господарський кодекс України
Ст. 51. Припинення підприємницької діяльності 
Підприємницька діяльність припиняється:
* з власної ініціативи підприємця;
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• у  разі закінчення строку д ії ліцензії;
• у разі припинення існування підприємця;
• на підставі рішення суду у  випадках, передбаче

них цим Кодексом та іншими законами.

4. Підприємство
Норма закону

к -— Підприємство -  це самостійний суб’єк т  господа
рювання, створений компетентним органом держав
ної влади, або органом місцевого самоврядування, або 
іншими суб’єктами для задоволення суспільних т а  осо
бистих потреб шляхом систематичного здійснення 
виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої гос
подарської діяльності.

Підприємства можуть створюватися для здійснення комер
ційної та некомерційної господарської діяльності. Підприєм
ство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостій
ний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм 
найменуванням та ідентифікаційним кодом. Воно не має у 
своєму складі інших юридичних осіб.

Існують різні види підприємств.

Види підприємств

Критерії Характеристика

За розміром в статутному 
фонді
іноземного капіталу

• підприємство з іноземними інвестиціями 
{не менше 10 % )

• іноземне підприємство (100 %)

За способом утворення 
та формування статутно
го фонду

. • унітарні (створюються одним засновни
ком). Можуть бути державні, комунальні, 
підприємства, засновані на власності 
об’єднання громадян, релігійної органі
зації або на приватній власності засно
вника

• корпоративні (утворюються двома або 
більше засновниками). Можуть бути коо
перативні підприємства, підприємства, 
що створюються у формі господарсько
го товариства

За кількістю працівників • малі (середня чисельність працюючих не 
перевищує 50 осіб)

• середні (чисельність працюючих більш 
ніж 50 і менше 1000 осіб)

• великі (середня чисельність працюючих 
перевищує 1000 осіб)
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5. Організаційно-правові форми об’єднань 
підприємств

До господарських організацій, я к і здійснюють управління 
господарською діяльністю та координацію такої діяльності, 
належать: господарські об’єднання (включаючи і промислово- 
фінансові групи), або як  державні чи комунальні господарські 
об’єднання.

 ̂ Норма закону
Господарське об’єднання- це організаційно оформ

лена група підприємств, інших господарських органі
зацій низової ланки економіки різних форм власності, 
яка створюється з метою координації діяльності своїх 
учасників, об’єднання їхніх зусиль для вирішення соці
альних т а  економічних завдань. їх  правове становище 
визначається законами України.

Основні риси господарського об’єднання:
• належність до організацій, я к і здійснюють управління 

діяльністю їх  учасників (в т.ч. координацію їх  діяльнос
ті) і є вторинними структурами;

• наявність статусу юридичної особи;
• основна мета діяльності -  координація діяльності учас

ників і об’єднання, їхніх зусиль для вирішення спільних 
соціальних та економічних завдань (досягнення резуль
татів);

• відсутність спрямованості (мети) на отримання прибутку;
• тяжіння до монополізму, що зумовлює необхідність отри

мання згоди Антимонопольного комітету на створення 
господарського об’єднання та здійснення ним контролю 
за його функціонуванням;

• реєстрація в загальному для всіх суб’єктів підприєм
ницької діяльності порядку;

• добровільність виходу учасників з господарського 
об’єднання (за винятком державних) з внесенням відпо
відних змін до установчих документів і відомостей дер
жавної реєстрації та збереженням за учасниками, як і 
вийшли з господарського об’єднання, їхніх зобов’язань 
за укладеними договорами.

Види господарських об’єднань

Критерії (ознаки) Характеристика
За умовами створення • добровільні (на договірних засадах)

• державні (за рішенням Кабінету Міністрів 
або міністерства (відомства)
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Закінчення таблиці

Види господарських об’єднань

Критерії (ознаки) Характеристика

За ступенем централіза
ції управлінських повно
важень

• асоціації (з метою постійної координації 
господарської діяльності)

• корпорації (на основі поєднання вироб
ничих, наукових та комерційних інте
ресів)

• концерни (учасники перебувають у пов
ній фінансовій залежності від одного або 
групи підприємств) та інші

За установчим докумен
том

• договірні (асоціації, корпорації, промис- 
лово-фінансові групи)

• статутні (концерни і консорціуми)
За галузевою ознакою • галузеві (тобто господарські об’єднання 

підприємств певної галузі -  транспорту, 
зв’язку, вугільної промисловості тощо)

• міжгалузеві
За строком діяльності • створені на визначений строк (консорці

ум тощо)
• без визначення строку діяльності (асоці

ації, корпорації, концерни)

6. Поняття господарського товариства
Норма закону

Господарські товариства -  це господарські органі
зації, які створюються фізичними т а  (або) юридични
ми особами на договірних засадах шляхом об’єднання 
майна т а  підприємницької діяльності з метою отри
мання прибутку.

Правове становище господарських товариств регулюється 
Законом України «Про господарські товариства».

Характерні риси:
• господарські організації корпоративного типу (як прави

ло, наявність двох і більше засновників -  фізичних 
та (або) юридичних осіб, а також подільність майна на 
частки та корпоративна форма управління справами);

• наявність статусу юридичної особи;
• основний правовий титул майна товариства -  право влас

ності;
• подільність майна товариства на частки, розмір яких ви

значається установчими документами товариства;
• можливість для засновників вибору виду товариства з 

п’яти, що передбачені законом: акціонерне товариство, 
товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з



'  додатковою в^овідальн істн ,, повне „ bo, коМан 
дитне товариство.

Засновниками т а  учасниками господарських товарисп 
можуть бути : юридичні особи та фізичні особи.

7. Права та обов’язки учасників товариств
Законодавством України визначені права і обов’язки учаг 

ників товариства.
Буква закону -  Господарський кодекс України

ПРАВОЗНАВСТВО

Cm. 88. Права і обов'язки учасників господарського 
товариства

1. Учасники господарського товариства мають прав
• брати участь в управлінні справами товариства в 

порядку, визначеному в установчих документах 
за винятком випадків, передбачених цим Кодек 
сом та іншими законами;

• брати участь у розподілі прибутку товариства та 
одержувати його частку (дивіденди);

• одержувати інформацію про діяльність товари
ства. На вимогу учасника товариство зобов’язане 
надати йому для ознайомлення річні баланси, зві
ти про фінансово-господарську діяльність товари
ства, протоколи ревізійної комісії, протоколи збо
рів органів управління товариства тощо;

• вийти в передбаченому установчими документами 
порядку зі складу товариства...

3. Учасники господарського товариства зобов’язані:
• додержуватися вимог установчих документів това

риства, виконувати рішення його органів управ
ління;

• вносити вклади (оплачувати акц ії) у розмірі, по
рядку та коштами (засобами), що передбачені 
установчими документами, відповідно до цього 
Кодексу та закону про господарські товариства;

• нести інші обов’язки, передбачені цим Кодексом.

8. Види господарських товариств 
Буква закону -  Господарський кодекс України

Cm. 80. Види господарських товариств
1. До господарських товариств належать: акціонерні 

товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 
товариства з додатковою відповідальністю, повні това
риства, командитні товариства.
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Види господарських товариств

1 осподарське 
товариство Характеристика

Акціонерне Має статутний фонд, поділений на визначену кількість 
акцій однакової номінальної вартості, несе відпові
дальність за зобов’язаннями тільки майном товари
ства, а акціонери несуть ризик збитків у межах вартос
ті належних Тм акцій.

Іовариство з 
обмеженою 
нідповідаль- 
ністю

Статутний фонд поділений на частки, розмір яких визна
чається установчими документами, учасники несуть 
відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм 
майном. Будь-який з учасників має право вийти з това
риства зі сплатою йому вартості частини майна товари
ства, пропорційної його частці у статутному фонді.

Товариство з 
додатковою 
нідповідаль- 
ністю

Статутний фонд поділений на частки визначених уста
новчими документами розмірів, учасники несуть від
повідальність за своїми зобов’язаннями власним май
ном, а в разі його недостатності несуть додаткову со
лідарну відповідальність у визначеному установчими 
документами однаково кратному розмірі до вкладу 
кожного з учасників.

Повне Учасники здійснюють підприємницьку діяльність від 
імені товариства і несуть додаткову солідарну відпові
дальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 
майном; створюється і діє на підставі засновницького 
договору, у якому повинні бути визначені розмір част
ки кожного з учасників, форма їх участі у справах това
риства, розмір, склад і порядок внесення ними вкла
дів.

Командитне Один або декілька учасників здійснюють від імені товари
ства підприємницьку діяльність і несуть за його 
зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність 
усім своїм майном, на яке за законом може бути зверне
но стягнення (повні учасники), а інші учасники беруть 
участь у діяльності товариства лише своїми вкладами 
(вкладники).

9. Порядок створення господарських товариств
Господарські товариства можуть виникати внаслідок їх  за

снування або реорганізації вже існуючих юридичних осіб ін
шої організаційно-правової форми. Відкриті акціонерні това
риства створюються в Україні головним чином внаслідок про
цесів приватизації або корпоратизації, тобто шляхом перетво
рення державних підприємств на акціонерні товариства. Інші 
види господарських товариств виникають переважно шляхом 
їх  заснування.
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ґ  “ " Я' Етапи утворення господарського товариства:

• організація товариства -  визначається коло засновникін 
(учасників) товариства, розробляються і затверджуються 
установчі документи, частково або цілком формується 
початковий капітал;

• державна реєстрація -  на цьому етапі утворене засно 
вниками (учасниками) товариство отримує статус юри
дичної особи і одночасно суб’єкта підприємницької ді
яльності, що дає змогу здійснювати підприємницьку ді
яльність, бути учасником різноманітних правовідносин -  
цивільних, трудових, земельних, фінансових, адміні
стративних тощо.

Органами державної реєстрації є виконкоми міських, ра
йонних у місті рад, державні адміністрації за місцем знахо
дження господарських товариств.

Для реєстрації подаються та к і документи:
• установчі документи (для статутних товариств -  статут 

та установчий договір, для договірних -  тільки установ
чий договір);

• рішення власника (власників) майна або уповноваженого 
ним (ними) органу;

• реєстраційна картка встановленого зразка;
• документ про внесення плати за державну реєстрацію;
• документ (документи) про сплату засновником (засновни

ками) внеску до статутного фонду суб’єкта господарюван
ня в розмірі, встановленому законом;

• документи, що підтверджують місцезнаходження товари
ства за зазначеною в установчих документах адресою;

• свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи -  
засновника господарського товариства;

• рішення Антимонопольного комітету України про згоду 
на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб’єк
тів господарювання у  випадках, передбачених законом.

Перелік цих документів є вичерпним. Орган державної ре
єстрації не має права вимагати надання інших документів.

Не пізніше десяти днів (при прискореній реєстрації -  про
тягом одного робочого дня) з дня подачі всіх документів Орган 
державної реєстрації вносить господарське товариство до Реє
стру суб’єктів підприємницької діяльності і видає свідоцтво 
про державну реєстрацію встановленого зразка з проставле
ним ідентифікаційним кодом юридичної особи.

Четверо громадян України віком від 16 до 25 років виріши
ли створити підприємство (ремонтно-будівельних робіт) для 
спільного здійснення трудової участі в ньому. Один із учасни-

Розв’яжіть ситуацію
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ків пообіцяв внести 1000 грн., інший -  надати свою невеличку 
майстерню площею 10 кв. м для облаштування офісу, решта не 
могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало 
питання про вибір організаційно-правової форми підприєм
ницької організації.

• Яку організаційно-правову форму підприємницької ді
яльності ви могли б порекомендувати? Відповідь обґрун
туйте.

4*9 Запитання для самоперевірки
1. Що таке підприємництво? Назвіть принципи підприєм

ництва.
2. Хто може бути суб’єктом підприємницької діяльності?
3. Назвіть класифікацію підприємств.
4. Що таке об’єднання підприємств? Я кі є види об’єднань 

підприємств?
5. Я кі права та обов’язки учасників товариств?
6. Я кі види господарських товариств існують в Україні?

§ 61 . Господарські договори
1. Поняття господарського договору, його 

відмінності від інших договорів

Норма закону
Господарський договір -  це зафіксовані в спеціаль

ному правовому документі на підставі угоди зобов’я
зання учасників господарських відносин (сторін), спря
мовані на обслуговування (забезпечування) їх господар
ської діяльності.

Тісний зв’язок з плановим проце
сом, насамперед внутрішньофір- 
мовим плануванням

Обов’язковим учасником госпо
дарського договору є суб’єкт 
господарювання

Основні відмінності 
господарського договору 

від інших договорів

Поєднання в договорі майнових 
(виготовлення та передача про
дукції, її оплата тощо) та органі
заційних елементів (визначення 
порядку виконання, приймання 
виконання тощо)

-... ....  .........  ■ ■ --  ■ ■ -і

Спрямованість на забезпечення 
господарської діяльності учасни
ків договірних відносин

____ , . ....  .......... ............ -....>
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Господарські договори можна класифікувати відповідно до 
встановлених критеріїв на такі види:

Довгострокові (на строк понад
5 років)

Види
господар
ських
договорів

За строком 
Дії

Середньострокові (на строк від 
1 до 5 років)

Короткострокові (строк дії до 
1 року)

Разові (на одну господарську 
операцію)

За сферою 
Дії

Вертикальні (між нерівноправними 
суб’єктами -  державний контракт 
тощо)

Горизонтальні (між рівноправними 
суб’єктами)

Договори на реалізацію майна

Договори на передачу майна 
в користування

За галузями 
народного 
господар
ства і управ
ління

Підрядні договори

Транспортні договори

Договори на надання банківських 
послуг

Договори на надання інших послуг

2. Загальні та спеціальні ф ункції господарських 
договорів

Господарський договір виконує т а к і загальні функції:
• регулятивну, тобто регулює відносини м іж  сторонами на 

підставі закону, але з урахуванням специфіки конкрет
ного господарського зв’язку, доповнюючи прогалини за
кону (встановленням конкретного розміру санкції за по
рушення умов договору, якщо такі санкції не передбаче
ні законом). Регулятивна д ія господарського договору 
обумовлена двома чинниками: господарський договір є 
індивідуальним правовим актом, що забезпечує юридич
не оформлення складних і різноманітних господарських 
зв’язків ; складність та різноманітність цих зв’язк ів ви
магає належного пристосування загальних вказівок за-
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кону до змісту і середовища функціонування певного 
господарського зв’язку;

• координаційну -  сторони господарського договору виро
бляють умови цього договору шляхом погодження між  
учасниками Договірних відносин умов договору;

• інструменту планування (насамперед внутрішньофірмо- 
вого). Плануючи свою діяльність, суб’єкт господарюван
ня орієнтується на попит щодо результатів своєї д іяль
ності (продукції, робіт, послуг);

• контрольну, яка  полягає в тому, що за допомогою госпо
дарського договору здійснюється контроль за ефективніс
тю діяльності суб’єктів господарювання;

• охоронну -  наявність договору в передбаченій законом 
формі, зафіксовані в ньому права і обов’язки сторін, а 
також санкції за невиконання (неналежне виконання) 
останніх дають можливість здійснити в судовому поряд
ку захист прав та законних інтересів сторін у  разі по
рушення однією з них своїх договірних зобов’язань.

Спеціальними функціями господарського договору є:
• правове забезпечення економічних потреб споживачів, 

потреби яких централізовано враховуються державою і 
фінансуються з Державного бюджету (державний конт
роль);

• реалізація державних замовлень у  відповідності з вимо
гами законодавства;

• правовий засіб децентралізованого планування господар
ської діяльності. Підприємство (крім державного) само
стійно планує свою діяльність і визначає перспективи 
розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, 
роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничо
го та соціального розвитку підвищення доходів.

3. Форма господарського договору
Господарський договір укладається, як  правило, згідно з 

цивільним законодавством, в письмовій формі. Усна форма за
стосовується як  виняток щодо угод, що виконуються під час 
їх укладання, але з обов’язковим отриманням організацією, 
що сплатила за товари чи послуги, письмового документа, 
який підтверджує отримання грошей та підстави їх отриман
ня. Розрізнюють к ілька модифікацій письмової форми, що за
стосовуються при укладанні господарських договорів:

• повна письмова форма господарського договору, до якого 
додаються супроводжуючі його укладання документи: 
підписаний сторонами текст договору з усіма додатками, 
протокол розбіжностей (якщо він мав місце), протокол

___________________________________  Господарське право України
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узгодження розбіжностей (якщо розбіжності узгоджува
лися і м іж  сторонами було досягнуто компромісу щодо 
спірних умов договору), судове рішення (якщо спір пере
давався на розгляд судовим органам);

• скорочена письмова форма у вигляді комплекту листів, 
телеграм, факсограм та інших документів, якими сторо
ни обмінювалися в процесі встановлення договірного 
зв’язку, якщо зміст цих документів свідчить про наміри 
сторін встановити договірний зв’язок та істотні умови до
говору.

• стандартна форма, що являє собою бланк, зміст і по
рядок заповнення якого визначені правилами. Ця форма 
застосовується у договорах приєднання, якщо умови до
говору є заздалегідь визначеними і не підлягають кори
гуванню (договори перевезення вантажу);

» нотаріальна форма: застосовується у  передбачених за
коном випадках (у разі продажу в процесі приватизації 
цілісних майнових комплексів підприємств).

4. Порядок укладення господарських договорів
Укладення господарських договорів відбувається згідно з 

нормами Господарського кодексу;
При укладенні господарського договору законодавством пе

редбачено необхідність включення до нього умов щодо:
» предмета договору, його кількісних та якісних характе

ристик;
• строку д ії договору та строків його виконання;
• суми договору та ціни одиниці виміру (тонни, літра, ме

тра, штуки тощо);
• порядку виконання та передачі приймання виконання;
• порядку і форми платежів;
• відповідальності за невиконання (неналежне виконання) 

сторонами договорів зобов’язань;
• обставин, що виключають відповідальність сторін за не

виконання (неналежне виконання) сторонами договірних 
зобов’язань, форс-мажор);

• способів забезпечення належного виконання договірних 
зобов’язань (застава, гарантія тощо);

• порядку розгляду спорів, що випливають з господар
ського договору, в т. ч. визначення юрисдикційного ор
гану, а щодо зовнішньоекономічних контрактів -  краї
ни, законодавство якої застосовуватиметься під час 
розгляду спору.

Господарський договір за загальним правилом викладаєть
ся у  формі єдиного документа, підписаного сторонами та

274



Господарське право України

скріпленого печатками. Допускається укладення господар
ських договорів у  спрощений спосіб, тобто шляхом обміну 
цистами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами 
тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконан
ня замовлень.

Суб’єкти господарювання та інші учасники господарських 
ііідносин повинні виконувати господарські зобов’язання на
лежним чином відповідно до закону, інших правових актів, 
договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання 
зобов’язання -  відповідно до вимог що у певних умовах, зви
чайно ставляться.

Розв’яжіть ситуацію
Державне підприємство «Хлібресурс», яке відповідно до 

закону є виконавцем державного замовлення і має технічні 
можливості для цього, необґрунтовано відмовилося від укла
дення контракту на поставку продукції для державних потреб. 
Державний замовник звернувся з позовом до Господарського 
суду про стягнення з виконавця передбаченого законом штра
фу в розмірі подвійної вартості контракту за необґрунтовану 
відмову від його виконання.

• Яке, згідно зі ст. 133 Господарського кодексу, рішення 
має винести суд?
Чи передбачена законом відповідальність за необґрунто
вану відмову від укладення державного контракту?

& Запитання для самоперевірки
1. Що таке господарський договір і я к і його відмінності від 

інших договорів?
2. Схарактеризуйте функції господарських договорів.
3. У яких формах укладається господарський договір?
4. Назвіть необхідні умови при укладенні господарських 

договорів.

§ 6 2 . Господарсько-правова відповідальність
1. Господарсько-правове правопорушення 

та його види
Jb-**. Норма закону

Господарсько-правова відповідальність -  це еконо
мічні за змістом і юридичні за формою методи впливу 
на економічні інтереси суб’єкта господарювання -  пра
вопорушника.
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— j Основні ознаки господарсько-правової відповідальності

Така відповідальність є реакцією на 
протиправну поведінку суб’єкта гос
подарювання, яка може виражатися 
у конкретному факті (недостача по
ставленої продукції) або в такому, 
що визнається законом негативним 
(порушення ліцензійних умов)

Зменшення благ суб’єк
та господарювання, 
проте воно спрямоване 
не на саму особу 
суб’єкта господарюван
ня, а на його майнову 
базу

Передбачена юридично -  в законі та (або) договорі

Забезпечується державним примусом, який проявляється по-різ
ному:
•  явно (рішення арбітражного суду);
*  приховано (відмова кредитора прийняти (оплатити) продукцію 

невідповідного асортименту)

Застосовується як за принципом вини (відшкодування збитків, 
сплата неустойки), так і незалежно від її наявності (господарсько- 
правова конфіскація, господарсько-адміністративний штраф тощо)

Господарсько-правова відповідальність настає за скоєння 
господарського правопорушення.

ft-.. Норма закону
Господарське правопорушення -  це протиправна 

дія або бездіяльність суб’єкта господарських правовід
носин, що порушує норми господарського права, через 
недотримання своїх обов’язків т а  порушення прав ін
ших суб’єктів господарських правовідносин.

Залежно від юридичної підстави Господарські правопору
шення можуть бути договірними та позадоговірними.

Види господарських правопорушень 1

Договірні (передбачені у договорах):
*  на стадії виникнення договорів (порушен

ня строків укладення);
*  строків виконання (робіт);
*  зобов’язань щодо якості поставленої 

продукції,, виконаних робіт, наданих по
слуг;

*  державної дисципліни цін, пов’язаної з 
виконанням договорів;

*  у сфері кредитних та розрахункових від
носин, пов’язані з виконанням договорів;

« господарських забов’язань щодо переве
зення вантажів.

Позадоговірні (перед
бачені законодавством):
*  антимонопольного за

конодавства (безпід
ставне підняття цін);

* податкової дисциплі
ни (несплата подат
ків);

•  права власника (по
збавлення володіння);

•  заподіяння майнової 
шкоди.
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2. Підстави господарсько-правової 
відповідальності

Господарсько-правова відповідальність настає лише за на- 
шшості відповідних підстав. Розрізняють юридичні та фак
тичні підстави господарсько-правової відповідальності.

Jba»» Норма закону
Юридичні підстави -  правовий документ, що ха

рактеризує певну поведінку суб’єк та  господарювання 
як протиправну і передбачає за неї форму і розмір від
повідальності: такими підставами в господарському 
праві є закон і договір.

Фактичні підстави -  це т і  ж иттєві ситуації., що 
характеризуються законом або договором як неправо
мірні (склад господарського правопорушення).

Склад господарського правопорушення передбачає наяв
ність чотирьох обов’язкових елементів. Проте в окремих ви
падках для притягнення особи до відповідальності достатньо 
буде лише двох елементів.

3. Ф ункц ії господарсько-правової 
відповідальності

Норма закону
Функції господарсько-правової відповідальності -

це напрями Ті дії, спрямовані на господарський резуль
т а т ,  що настає внаслідок застосування господарсько- 
правової відповідальності.

Функції господарсько-правової відповідальності:
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ґ  • компенсаційно-відновлювальна -  полягає у відновленні 
порушеного правопорядку й усуненні наслідків неправо 
мірної поведінки суб’єктів господарювання; Я

• попереджувальна -  проявляється в тому, що не лише за 
стосування господарсько-правової відповідальності, а й 
сама загроза ї ї  застосування примушує суб’єкта господа
рювання діяти правомірно, аби уникнути негативних на
слідків в результаті ї ї  застосування; І

• сигналізаційна -  застосування до суб’єкта господарюван 
ня є сигналом для нього про необхідність поліпшення 
своєї роботи з метою уникнення в майбутньому втрат від 
застосування такої відповідальності, а для контрагенті» 
такого господарюючого суб’єкта -  сигналом про необхід 
ність зважити доцільність продовження з ним договірно 
го зв’язку або розірвання існуючого. 1

' щ

4. Господарські санкції
За критерієм способу впливу і механізму реалізації роз

різняють такі види господарських санкцій:
• відшкодування збитків;
• сплата неустойки;
• конфіскація як  вид господарсько-правових санкцій;
• господарсько-адміністративні штрафи;
• оперативно-господарські санкції;
• планово-госпрозрахункові (оціночні) санкції;
• господарсько-організаційні санкції.

. . ІЬ ^  Норма закону '
Відшкодування збитків -  це відновлення майнового 

стану суб’єкта господарського права за рахунок іншого 
суб’єкта  -  правопорушника.

Слід мати на увазі, що в господарському праві застосову
ється як  принцип повного відшкодування збитків, так і об
меження застосування цього принципу, що відбувається шля
хом: заборони стягувати певну частину збитків (за порушення 
зобов’язань за договором підряду на капітальне будівництво з 
відповідальної сторони можуть бути стягнуті збитки, що від
билися у витратах другої сторони, у  втраті або пошкодженні 
ї ї  майна) або заборони стягувати збитки взагалі (у разі за
стосування виключної неустойки). Відшкодування збитків 
відбувається в претензійно-позовному порядку.

Норма закону
Неустойка -  це визначена законом або договором 

грошова сума, яку боржник сплачує кредитору у разі
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невиконання або неналежного виконання договірних 
зобов’язань.

Види неустойки:
• за юридичними підставами: законна (передбачається в 

законі), договірна (передбачається в договорі), законно- 
договірна (передбачається в законі і розмір її коригується 
договором у межах, не заборонених законом);

• за співвідношенням стягнення неустойки т а  відшкоду
вання збитків: залікова (стягується неустойка, а збит
ки -  в частині, не покритій неустойкою); альтернативна 
(на вибір кредитора стягується неустойка або відшкодо
вуються збитки); виключна (стягується лише неустойка, 
збитки не підлягають відшкодуванню); штрафна (стягу
ється неустойка і повністю відшкодовуються збитки).

Норма закону
Господарсько-адміністративний штраф -  це гро

шова сума, що сплачується до Державного бюджету 
суб’єктом господарювання -  правопорушником у перед
бачених законом випадках.

Штрафні санкції встановлюються нормативними актами, ви
конують каральну або дисциплінарну функцію у вигляді неу
стойки (штрафу або пені). Розмір штрафу встановлюється у 
твердій сумі, у  відсотковому відношенні до суми всього зобов’я 
зання або невиконаної частини, у кратному розмірі до вартості 
предмету. Пеня застосовується у відсотковому відношенні до 
нросроченої суми і зростає за кожен прострочений день.
ЛЬзя» Норма закону

Оперативно-господарські санкції -  це передбачені 
законодавством заходи економічного впливу кредито
ра на господарюючого суб’єкта -  боржника, спрямовані 
на попередження або зменшення в т р а т  кредитора від 
порушень боржника.

Характерні риси цих санкцій:
• застосовуються лише в господарсько-договірних відноси

нах;
• застосовуються на розсуд кредитора;
• передбачаються законом або договором;
• мета застосування -  захист інтересів кредитора;
• виражаються переважно в заходах організаційного ха

рактеру.
.fcs** Норма закону

Господарсько-організаційні санкції -  це передбаче
ні законом заходи організаційного впливу (обмеження)
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суб'єкта господарювання, що застосовуються компс 
тентними державними органами у випадках порушен 
ня ним приписаних законом умов здійснення господар 
ської діяльності.

До них належать:
• обмеження або призупинення діяльності господарюючого 

суб’єкта до усунення виявлених в його діяльності недо 
ліків;

• призупинення д ії ліцензій;
• скасування ліцензій;
• скасування державної реєстрації;
• примусова реорганізація;
• примусова ліквідація.
Механізм застосування: компетентними органами (тимча

сове призупинення діяльності суб’єкта господарювання до 
усунення виявлених порушень, призупинення д ії та скасуван
ня ліцензій, примусова реорганізація) або в судовому порядку 
(примусова ліквідація).

Підставами застосування господарсько-організаційних 
санкцій є; юридичні підстави -  закон; фактичні підстави -  
протиправна поведінка.

Розв’яжіть ситуацію
Через чотири місяці після отримання тракторів за догово

ром сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) 
«Схід» зажадав від постачальника, який відповідно до догово
ру мав здійснювати технічне обслуговування тракторів, про
ведення їх планового ремонту, оскільки в одного трактора 
були перебої в роботі двигуна. Постачальник відмовився 
надавати такі послуги через несплату грошей кооперативом, 
який, посилаючись на фінансову скруту, останні 3 місяці не 
проводив відповідні перерахунки.

• Я кі правові наслідки наступають у разі порушення до
говору? Чи правомірні вимоги СВК «Схід»?

• Чи може постачальник застосувати до СВК «Схід» 
господарсько-правові санкції і я к і саме?

Запитання для самоперевірки
1. Що таке господарсько-правова відповідальність і я к і її 

ознаки?
2. Назвіть види господарських правопорушень.
3. Я кі підстави господарсько-правової відповідальності?
4. Визначте склад господарського правопорушення.
5. Назвіть функції господарсько-правової відповідальності.
6. Дайте характеристику господарських санкцій.
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§ 6 3 . Господарські спори
1. Досудове врегулювання господарських 

спорів
Чинне господарсько-процесуальне законодавство України 

передбачає, що сторони господарських відносин мають мож
ливість вжити заходи досудового врегулювання господарських 
спорів за домовленістю м іж  собою, якщо це обумовлено дого
вором або передбачено законом.

Буква закону -  Господарський процесуальний кодекс 
України (далі ГПК України)

Ст. 5. Основні положення досудового врегулюван
ня господарського спору

1. Сторони застосовують заходи досудового врегулю
вання господарського спору за домовленістю м іж  собою.

2. Порядок досудового врегулювання спорів визна
чається цим Кодексом, якщо інший порядок не вста
новлено діючим на території України законодавством, 
яке регулює конкретний вид господарських відносин.

3. Порядок досудового врегулювання господарських 
спорів не поширюється на спори про визнання догово
рів недійсними, спори про визнання недійсними актів 
державних та інших органів, підприємств та організа
цій, я к і не відповідають законодавству і порушують 
права та охоронювані законом інтереси підприємств та 
організацій (далі -  акти), спори про стягнення заборго
ваності за опротестованими векселями, спори про стяг
нення штрафів Національним банком України з банків 
та інших фінансово-кредитних установ, а також на спо
ри про звернення стягнення на заставлене майно.

Досудове врегулювання спорів становить систему заходів, 
як і вживають підприємства, установи та організації, майнові 
права яких порушені, для безпосереднього вирішення кон
флікту, що виникає, перед тим, як  звернутися до господар
ського суду. Таке врегулювання містить у  собі не тільки 
пред’явлення претензій та інших вимог протилежній стороні, 
але також припускає розгляд і добровільне задоволення вимог 
сторони, що пред’явила претензію, у випадку ї ї  законності й 
обґрунтованості.

Порядок досудового врегулювання спорів визначається Гос
подарським процесуальним кодексом України.

Досудове врегулювання спору, що виник внаслідок пору
шення прав і законних інтересів підприємства, здійснюється
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шляхом пред’явлення підприємством-потерпілим письмової 
претензії до підприємства-порушника.

Відповідно до ст. 7 ГПК претензія підлягає розгляду в мі 
сячний строк з дня її одержання. Про результати розгляду пре 
тензії її заявника повідомляють у письмовій формі (так звана 
відповідь на претензію). Надсилання відповіді є обов’язковим 
незалежно від того, чи задовольняються вимоги заявника.

2. Вирішення спорів господарськими судами
Господарський процесуальний кодекс України встановив 

порядок вирішення господарських спорів, який складається з 
окремих послідовних етапів, що в цілому становить процесу
альну діяльність господарського суду.
Jjbs»». Норма закону

Господарський процес -  це встановлена нормами 
господарсько-процесуального права форма діяльності 
господарських судів, спрямована на захист порушеного 
права юридичних осіб і громадян-підприємців т а  вирі
шення спорів, що виникають між ними.

Діяльність господарських судів щодо розгляду й вирішення 
спорів має специфічну процесуальну форму. Процесуальна 
форма виступає як  інструмент досягнення законності в право- 
застосовній діяльності господарських судів.

Основні риси господарської процесуальної форми:

■

і

Закон детально визначає процесуальну діяльність як суду, так і ін
ших учасників процесу

Ухвалене у справі рішення має ґрунтуватися тільки на фактах, до
ведених і встановлених судом передбаченими законом способами 
й засобами

»■■■■■■■■■!■■ 1 ■■■■■■■!■■ .1! ■■■■ , ■ ■■ ,М ....................................................................................... ......... . .........................J

— *►

............................  ....... .......................... ' ............................................ ........ ................

Відносини між господарським судом й учасниками процесу мають
характер тільки правовідносин 

і ----------------------------------------------------------------------- — — .......................... .................. ............................................................ ................................................................................... ..........................; ...jчг  1 -----------  -------- - ----- --------------------------------------  ---- — --------- -------------

Усі провадження у справі здійснюються на основі змагальності і рів
ноправності сторін

3. Порушення справ за позовними заявами
Розгляд справ і вирішення спорів у господарському суді 

починається з порушення справи.
Господарський суд порушує справи за позовними заявами:
• підприємств та організацій, я к і звертаються до господар

ського суду за захистом своїх прав та інтересів, що охо
роняються законом;
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• державних та інших органів, я к і звертаються до госпо
дарського суду у випадках, передбачених законодавчими 
актами України;

• прокурорів та їх  заступників, я к і звертаються до госпо
дарського суду в інтересах держави;

• рахункової палати, яка  представляє інтереси держави у 
межах повноважень, що передбачені Конституцією та за
конами України.

Прокурор, який звертається до господарського суду в інте
ресах держави, у позовній заяві самостійно визначає, у чому 
полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхід
ність їх  захисту, а також вказує орган, уповноважений держа
ною здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Порушення справи про банкрутство здійснюється господар
ським судом за письмовою заявою будь-якого з кредиторів або 
боржника.

Позовна заява подається до господарського суду в письмо
вій формі та підписується повноважною посадовою особою 
позивача або його представником, прокурором чи його заступ
ником, громадянином -  суб’єктом підприємницької діяльнос
ті або його представником. Позивач (прокурор) зобов’язаний 
при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви 
та доданих до неї документів, якщо цих документів у  сторін 
немає.

Буква закону -  ГПК України
Ст. 61. П рийняття позовної заяви
Питання про прийняття позовної заяви вирішується 

суддею.
Ст. 62. Відмова у прийнятті позовної заяви
Суддя відмовляє у  прийнятті позовної заяви, якщо:
• заява не підлягає розгляду в господарських судах 

України;
• у  провадженні господарського суду або іншого ор

гану, який в межах своєї компетенції вирішує 
господарський спір, є справа зі спору м іж  тими ж  
сторонами, про той же предмет і з тих же підстав 
або є рішення цих органів з такого спору;

• позов подано до підприємства, організації, я к і л ік 
відовано.

Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься ухва
ла, яка  надсилається сторонам, прокурору чи його заступни
ку, якщо вони є заявниками, не пізніше 5 днів з дня надхо
дження заяви.
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3. Засади господарського судочинства

ПРАВОЗНАВСТВО^---- --------------------------------------------------------------------------------------

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах:
• рівності всіх учасників судового процесу перед законом 

і судом;
• змагальності -  кожній стороні надається рівна можли 

вість відстоювати свої твердження й оспорювати твер 
дження протилежної сторони;

• гласності -  розгляд справ відкритий, за винятком ви 
падків, коли це суперечить вимогам щодо охорони дер
жавної, комерційної або банківської таємниці або коли 
сторони чи одна зі сторін обґрунтовано вимагають конфі
денційного розгляду справи і подають відповідне клопо
тання до початку розгляду справи по суті.

Справи у  місцевих господарських судах розглядаються суд
дею одноособово (залежно від категорії складності, справа 
може бути розглянута колегіально у  складі 3 суддів). Пере
гляд у  апеляційному порядку здійснюється апеляційними 
господарськими судами, колегією суддів у складі 3 суддів. 
Перегляд у  касаційному порядку рішень здійснюється Вищим 
господарським судом України, колегією суддів у складі 3 або 
більшої непарної кількості суддів.

Ст. 12. Справи, підвідомчі господарським судам
Господарським судам підвідомчі:
1. Справи у  спорах, що виникають при укладенні, 

зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, 
у тому числі щодо приватизації майна, та з інших під
став, крім:

• спорів про приватизацію державного житлового 
Фонду;

• спорів, що виникають при погодженні стандартів 
та технічних умов;

• спорів про встановлення цін на продукцію (това
ри), а також тарифів на послуги (виконання робіт), 
якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства 
не можуть бути встановлені за угодою сторін;

• спорів, що виникають із публічно-правових відно
син та віднесені до компетенції Конституційного 
Суду України та адміністративних судів;

4. Справи, що розглядають 
господарські суди

Буква закону — ГПК України
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• інших спорів, вирішення яких відповідно до за
конів України, міждержавних договорів та угод 
віднесено до відання інших органів.

2. Справи про банкрутство.
3. Справи за заявами органів Антимонопольного ко

мітету України, Рахункової палати з питань, віднесе
них законодавчими актами до їх  компетенції.

4. Справи, що виникають з корпоративних відносин 
у спорах м іж  господарським товариством та його учас
ником (засновником, акціонером), у тому числі учасни
ком, який вибув, а також м іж  учасниками (засновни
ками, акціонерами) господарських товариств, що пов’я 
зані зі створенням, діяльністю, управлінням та при
пиненням діяльності цього товариства, крім трудових 
спорів.

5. Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери.
6. Справи у спорах, що виникають із земельних від

носин, в яких беруть участь суб’єкти господарської ді
яльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції 
адміністративних судів.

5. Учасники господарського суду
Учасниками господарських процесуальних відносин висту

пають господарський суд, з одного боку, сторони й інші учас
ники процесу -  з другого.

~ Норма закону
Господарський суд -  обов'язковий вирішальний суб’єкт  

процесуальних правовідносин, орган влади, наділений 
повноваженнями щодо здійснення правосуддя шляхом 
вирішення конкретних економічних конфліктів. Влад
ні повноваження суду виявляються одночасно як його 
права й обов’язки, для виконання яких суди здійсню
ють численні процесуальні дії.

Особливе становище суду як  суб’єкта господарських про
цесуальних правовідносин визначається конституційними 
принципами правосуддя й статусом суддів.

Другу групу учасників господарського процесу становлять: 
сторони (позивач, відповідач); треті особи (посадові особи та 
інші працівники підприємств, установ, організацій, держав
них органів); прокурор; інші особи, я к і беруть участь у  про
цесі (експерти).

Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх 
органи (власник, директор, юрист тощо), що діють у  межах
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повноважень, наданих їм законодавством та установчими до 
кументами, через свого представника. Представниками юри 
дичних осіб можуть бути також інші особи, повноважен т і 
яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, 
організації.

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді 
особисто або через представників (наприклад, адвокат), повно 
важення яких підтверджуються нотаріально посвідченою до 
віреністю.

6. Стадії господарського процесу
Господарське судочинство, як  будь-який процес, становиті. 

послідовний, поступовий рух, що складається з низки стадій.
Стадія господарського процесу -  це сукупність процесуаль 

них дій у конкретній справі, об’єднаних однією метою.

,——— --------тС Порушення провадження у справі за позовною заявою та
! 1 стадія підготовка справи до розгляду

~ -------------- <;
2 стадія

Розгляд господарського спору у першій інстан
ції і прийняття рішення

З стадія Безпосереднє виконання рішення суду

Розв’яжіть ситуацію
Прокурором було заявлено позов в інтересах держави в 

особі Донецького державного підприємства по перевезенню 
вантажів та пасажирів, що є структурним підрозділом 
Донецької залізниці, до підприємства «Димі» про стягнення 
300 тис. грн. збору за подачу та забирання вагону. Госпо
дарським судом в позові було відмовлено через те, що пози
вач не є стороною договору перевезення.

Визначте, хто має право на позов у  цьому випадку.
Хто є учасниками господарського процесу?
Дайте аргументовану оцінку рішенню суду.

Запитання для самоперевірки
1. Який порядок досудового врегулювання господарських 

спорів?
2. За вимогами яких осіб господарський суд порушує спра

ви?
3. Я кі справи підвідомчі господарським судам?
4. Хто може бути учасником господарського процесу?
5. Схарактеризуйте стадії господарського процесу.



Тема 7

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

§ 6 4 —65 . Правове регулювання трудових 
відносин в Україні

1. Право на працю. Трудові правовідносини. 
Предмет та джерела трудового права

Буква закону -  К онституція України
Cm. 43. Кожен має право на працю, що включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку  він 
вільно обирає або на яку  вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення гро
мадянами права на працю, гарантує рівні можливості у  
виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 
програми професійно-технічного навчання, підготовки і 
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Примусова праця забороняється... Кожен має право 
на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробіт
ну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і  неповнолітніх на небез
печних для їхнього здоров’я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного 
звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю 
захищається законом.

Норма закону
Трудове право врегульовує відносини працівників з 

власниками підприємств або уповноваженими ними
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органами чи окремими фізичними особами з приводу 
праці.

Законодавство про працю регулює трудові відносини при 
цівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, п 
також осіб, я к і працюють за трудовим договором з роботодан 
цем -  фізичною особою.

Предметом трудового права є відносини, змістом яких « 
сам процес праці, тобто трудові правовідносини.

Трудове право як  система юридичних норм і самостійна 
галузь права складається з численної кількості нормативно- 
правових актів : законів, указів  Президента України, поста
нов Кабінету Міністрів, різноманітних відомчих акт ів , а та
кож локальних норм, що діють у  межах конкретних підпри
ємств.

Серед законів, що виступають джерелами трудового права, 
основне місце належить Конституції України. Вона визначає 
принципові позиції законодавства із найважливіших питань 
правового регулювання трудових та суспільних відносин, що 
пов’язані з ними. Статті Конституції України закріплюють 
основні права громадян як  суб’єктів трудового права.

Найбільш вагоме місце серед законодавчих актів трудового 
права належить Кодексу законів про працю України (КЗпПУ). 
Це кодифікований закон. Йому властива чітка послідовність 
розміщення інститутів у  вигляді глав:

• Колективний договір;
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• Трудовий договір;
• Робочий час;
• Час відпочинку;
• Нормування праці;
• Оплата праці;
• Гарантії і компенсації;
• Гарантії при покладенні на працівників матеріальної 

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, уста
нові, організації;

• Трудова дисципліна;
• Охорона праці;
• Праця жінок;
• Праця молоді та інші.
Поряд з КЗпПУ діють також інші закони. Це Закони Укра

їни «Про зайнятість населення», «Про колективні договори і 
угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки» тощо.

Відомчі акти теж виступають джерелом трудового права. 
І І,е накази, розпорядження, інструкції галузевих міністерств, 
що містять приписи з окремих питань регулювання праці на 
підприємствах певної галузі. Особливе місце серед відомчих 
актів посідають інструкції та роз’яснення Міністерства праці 
і соціальної політики, я к і забезпечують правильне тлумачен
ня і застосування діючого трудового законодавства.

Важливе місце серед джерел трудового права займає так 
зване локальне (тобто місцеве) регулювання праці -  у  масш
табах окремої галузі, п ідгалузі, професії, регіонів і підпри
ємств. У сучасних умовах децентралізації управління та 
розвитку самостійності та самоуправління підприємств і ре
гіонів значення локальних нормативних актів зростає. Ло
кальними праворегулюючими джерелами виступають угоди, 
договори та контракти м іж  адміністрацією (заводів, фабрик, 
фірм, регіонів, галузей тощо) і працівниками (або їх  проф
спілками).
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2. Соціальне партнерство. Колективний договір
Норма закону

Соціальне партнерство -  система взаємовідносин 
між працівниками (представниками працівників), ро 
ботодавцями (представниками роботодавців), органа 
ми державної влади, органами місцевого самоврядувап 
ня, спрямована на забезпечення узгодження інтересів 
працівників і роботодавців з питань регулювання тру  
дових відносин т а  інших безпосередньо пов'язаних з 
ними відносин.

Основними принципами соціального партнерства є:
рівноправність сторін;
повага і врахування інтересів сторін;
зацікавленість сторін в договірних відносинах;
сприяння держави у  зміцненні та розвитку соціального
партнерства на демократичній основі;
дотримання сторонами законів та інших нормативно - 
правових актів;
свобода вибору при обговоренні питань, що належать до 
сфери праці;
добровільність прийняття сторонами на себе зобов’язань; 
реальність зобов’язань, прийнятих на себе сторонами; 
обов’язковість виконання колективних договорів, угод; 
контроль за виконанням прийнятих колективних догово
рів, угод;
відповідальність сторін за невиконання з їхньої вини ко
лективних договорів, угод.

Колективні переговори з під
готовки проектів колективних 
договорів, угод та їх узгодження

Взаємні консультації (пере
говори) з питань регулювання 
трудових відносин і інших без
посередньо пов’язаних з ними 
відносин; забезпечення гарантій 
трудових прав працівників і вдо
сконалення трудового законо
давства

Ф орми 
соціального 
партнерства

Участь працівників, їх представ
ників в управлінні організацією 
ради трудових колективів

Участь представників працівни
ків і роботодавців у досудово- 
му вирішенні трудових спорів
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Буква закону -  Кодекс законів про працю України 
(далі -  КЗпПУ)

Cm. 10. Колективний договір
Колективний договір укладається на основі чинного 

законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з ме
тою регулювання виробничих, трудових і соціально- 
економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, 
власників та уповноважених ними органів.

|[ри внесенні в колективний договір умов, що суперечать 
піпсонодавству, останні не мають сили, є нікчемними і засто-
< «жуватися не можуть. Водночас ст. 13 КЗпПУ і ст. 7 Закону 
України «Про колективні договори і угоди» допускають мож
ім вість внесення в колективні договори умов, що поліпшують

< гановище працівників порівняно із законодавством (надають 
додаткові трудові і соціально-побутові пільги працівникам, а 
також додаткові гарантії).

Колективний договір укладається на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форм власності і госпо
дарювання, я к і використовують найману працю і мають пра
на юридичної особи.

Власником
або уповноваженим 
ним органом (особою)

Колективний 
договір 

укладається^, 
між

Профспілковими 
організаціями, які
діють відповідно до 
своїх статутів, а у разі 
їх відсутності -  
представниками, 
вільно обраними 
на загальних зборах 
найманих працівників

У колективному договорі встановлюють взаємні зобов’язання
сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-
економічних відносин, зокрема:
• зміни в організації виробництва і праці;
• забезпечення продуктивної зайнятості;
• нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, 

розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат 
(доплат, надбавок, премій та ін.);

• встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
• участі трудового колективу у  формуванні, розподілі і ви

користанні прибутку підприємства, установи, організації;
• режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
• умов і охорони праці;
• забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку 
працівників;
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• гарантій діяльності профспілкової чи інших представниці, 
ких організацій трудящих;

• умови регулювання фондів оплати праці.
Колективний договір підлягає реєстрації місцевими оргії

нами державної виконавчої влади. Він набирає чинності з дші 
його підписання представниками сторін або з дня, зазначено 
го у ньому. Після закінчення строку чинності колективний 
договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укла
дуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не перед 
бачено договором.

У разі реорганізації підприємства колективний договір збе
рігає чинність протягом строку, на який його укладено, або 
може бути переглянутий за згодою сторін. У разі ліквідації 
підприємства колективний договір діє протягом усього строку 
проведення ліквідації.

3. Особливості регулювання 
трудових відносин за участю юридичної 

особи -  суб’єкта малого підприємництва, 
фізичної особи -  підприємця

Трудові відносини за участю роботодавця -  суб'єкта мало
го підприємництва, який є юридичною особою, мають певні 
особливості:
• на трудові відносини поширюються мінімальні соціальні 

гарантії, встановлені законодавством;
• роботодавець -  суб’єкт малого підприємництва самостійно 

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку з 
дотриманням вимог законодавства до їх  змісту;

• для роботодавця не встановлюється броня для прийняття 
на роботу осіб, я к і потребують соціального захисту, та не 
покладається обов’язок щодо створення робочих місць для 
інвалідів;

• звільнення неповнолітніх працівників проводиться без 
отримання згоди служби у  справах неповнолітніх;

• роботодавець має право самостійно встановлювати режим 
роботи, що передбачає зайнятість у  загальні вихідні дні, 
дні державних і релігійних свят. Залучати працівників до 
роботи відповідно до графіка, що затверджується робото
давцем, а також використовувати режим роботи, що перед
бачає підсумований облік робочого часу або поділ робочого 
дня на частини з дотриманням загальних вимог щодо три
валості робочого часу (погоджується із профспілкою за на
явністю);



• роботодавець зобов’язаний виплачувати заробітну плату в 
строки, встановлені трудовим договором, але не рідше ніж 
один раз на місяць;

• місцеві органи виконавчої влади разом з територіальними 
органами з нагляду за охороною праці визначають підпри
ємства, що надають роботодавцям -  суб’єктам малого під
приємництва платні послуги з проведення інструктажу з 
охорони праці та пожежної безпеки, обстеження умов охо
рони праці та пожежної безпеки з метою розроблення від
повідних рекомендацій.
Особливості праці за трудовим договором з роботодавцем -  

фізичною особою:
• праця фізичних осіб використовується на підставі трудово

го договору (укладається в письмовій формі та реєструється 
у відповідному органі державної служби зайнятості в кни
зі реєстрації трудових договорів не пізніше ніж протягом 
тижня після початку роботи в трьох примірниках);

• роботодавець -  фізична особа -  зобов’язаний вести трудові 
книжки працівників, як і перебувають з ним у  трудових 
відносинах. Записи у трудовій книжці засвідчуються орга
ном державної служби зайнятості, який проводить реєстра
цію трудових договорів;

• робочий час встановлюється відповідно до законодавства;
• вихідні дні надаються працівникові відповідно до трудово

го договору або за домовленістю сторін;
• тривалість щорічної оплачуваної відпустки працівника не 

може бути меншою від встановленої законодавством. Біль
ша тривалість відпустки може встановлюватися колектив
ним договором (якщо такий укладався), трудовим догово
ром.

■ Запитання для самоперевірки
1. Що Конституція України передбачає під поняттям «пра

во на працю»?
2. Я кі відносини регулює трудове право?
3. Назвіть джерела трудового права.
4. Дайте визначення соціального партнерства.
5. Я кі форми соціального партнерства вам відомі?
6. Я кі відносини регулюються колективним договором?
7. Порівняйте поняття колективного та трудового договорів.
8. Назвіть особливості регулювання трудових відносин за 

участю юридичної особи -  суб’єкта малого підприємни
цтва, фізичної особи -  підприємця.

__________________________Трудове право України. Соціальний захист
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§ 6 6 —67. Трудовий договір
1. Поняття, сторони та умови трудового договору
Трудовий договір є одним з основних способів реалізації 

права на працю. Він має індивідуальний характер.
,Jbm* Норма закону

Трудовий договір -  це угода між працівником і влас
ником підприємства, установи, організації або упов
новаженим ним органом чи фізичною особою, за якою 
працівник зобов’язується виконувати роботу, визна
чену цією угодою, і підпорядковуватися внутрішньому 
трудовому розпорядку, а власник зобов’язується випла
чувати працівникові заробітну п лату і забезпечувати 
умови праці, необхідні для виконання роботи, передба
чені законодавством про працю, колективним догово
ром і угодою сторін.

Трудовий договір укладається (змінюється) у випадках, пе
редбачених законодавством, нормативними актами роботодав
ця, колективним договором, на підставі:

• призначення на посаду;
• обрання на посаду;
• результатів конкурсу;
• рішення суду.
Сторонами трудових відносин є працівник та роботодавець.

Працівник Роботодавець

■

Фізична особа, яка вступила в 
трудові відносини на підставі 
трудового договору

Юридична (підприємство, уста
нова, організація) або фізична 
особа, яка в межах трудових від
носин використовує працю фі
зичних осіб

L— — ■ І------- _ J

Працівником може бути особа, 
яка досягла 16-річного віку. За 
згодою одного з батьків можли
ве працевлаштування з 15 років, 
а з 14 років дозволяється при
йом на роботу з метою підготов
ки особи до освоєння професії

Роботодавцем може бути фізич
на особа, яка має повну цивільну 
дієздатність. Юридична особа 
може бути роботодавцем неза
лежно від організаційно-право
вої форми, форми власності, 
Підпорядкування та інших ознак

Конкретним змістом договору є сукупність умов, як і ви
значають права, обов’язки та відповідальність сторін. Залеж
но від порядку встановлення розрізняються два види умов 
трудового договору.
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Умови трудового договору

Умови, що визначаються угодою сторін
Умови, що встанов
люються законодав
ством про працю

Обов’язкові умови, 
гіез домовленості про 
які трудовий договір 
иважається недійсним

Факультативні (додат
кові), за відсутності 
яких трудовий договір 
може бути укладеним

Умови трудового 
договору

про трудову функ
цію;
про місце роботи; 
про строк дії до
говору;
про розмір винаго
роди за роботу; 
про час початку ви
конання трудової 
функції

*  умови, що зазначені 
в законодавстві (про 
встановлення випро
бування, про непо
вний робочий день); 
«умови, що визнача
ються сторонами при 
укладанні договору 
(забезпечення жит
лом, надання для ди
тини працівника місця 
в дошкільному дитя
чому закладі)

♦ про охорону праці; 
» про мінімальний 
розмір заробітної 
плати;
*  про дисциплінар
ну та матеріальну 
відповідальність

Якщо сторони прийняли додаткові умови, то вони стають 
обов’язковими для виконання. Крім того, у  трудовому праві 
закріплене важливе положення, що умови договору про пра
цю, я к і погіршують становище робітника в порівнянні із за
конодавством про працю, є недійсними.

2. Випробувальний строк
При укладенні трудового договору угодою сторін може 

бути обумовлено випробування з метою перевірки відповід
ності працівника роботі, яка  йому доручається. Умова про 
випробування повинна бути застережена в наказі про при
йняття на роботу. В цей період на робітника поширюється 
законодавство про працю.

Осіб, які не досягли 
18 років

Інвалідів, направлених 
на роботу відповідно 
до рекомендацій 
медико-соціальної 
експертизи

Випробуван
ня не вста

новлюється 
при 

прийнятті 
на роботу

Молодих робітників 
після закінчення про
фесійних навчально- 
виховних закладів

Осіб, звільнених у за
пас з військової чи аль
тернативної служби

Молодих спеціалістів 
після закінчення вищих 
навчальних закладів
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Буква закону -  Кодекс законів про працю України
Cm. 27. Строк випробування при прийнятті н 

роботу
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщ 

інше не встановлено законодавством України, не мож 
перевищувати трьох м ісяців , а в окремих випадках, за 
погодженням з відповідним виборним органом первин 
ної профспілкової організації, -  шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робіт 
ників не може перевищувати одного м ісяця.

Якщо працівник в період випробувань був відсутній 
на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю аб: 
з інших поважних причин, строк випробування мож< 
бути продовжено на відповідну кількість днів, протя 
гом яких він був відсутній.

Якщо протягом строку випробування встановлено 
невідповідність працівника роботі, на яку  його прийня
то, то роботодавець вправі розірвати з ним трудовий 
договір в межах цього строку. Коли строк випробуван
ня закінчився, а працівник продовжує працювати, то 
він вважається таким, що витримав випробування.

3. Форма трудового договору. Контракт
Важливою особливістю трудового договору є його форма. 

Форма укладення трудового договору може бути як  усною, так 
і письмовою.

Буква закону -  Кодекс законів про працю України
Cm. 24. Укладення трудового договору
Трудовий договір укладається, як  правило, в письмо

вій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в 

районах із особливими природними географічними і 
геологічними умовами та умовами підвищеного ризику 
для здоров’я;

3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на укла

денні трудового договору в письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
6) в інших випадках, передбачених законодавством 

України.
Особливою формою трудового договору є контракт, в яко

му строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін
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і v тому числі й матеріальна), умови матеріального забезпечен
ії и й організація праці, умови розірвання договору (у тому 
числі дострокового) можуть встановлюватися угодою сторін.

Контракт в ідр ізняєт ься  від звичайної письмової форми
* і >удового договору тим, що укладається тільки:

• у випадках, передбачених законом;
• з тими категоріями працівників, я к і зазначені в законі;
• виключно в письмовій формі;
• на визначений строк;
• може містити конкретні показники, що їх  має забезпечи

ти працівник, а також зобов’язання роботодавця щодо 
створення додаткових умов працівникові для стимулю
вання високопродуктивної праці;

• може містити додаткові, порівняно із законодавством, 
умови матеріальної відповідальності та припинення тру
дових правовідносин.

4. Строки та порядок 
укладення трудового договору. 

Трудова книжка
Види трудових договорів розрізняють залеж но від строків  

укладання:
• безстрокові, що укладаються на невизначений строк;
• на визначений строк, встановлений за погодженням сто

рін;
• такі, що укладаються на час виконання певної роботи.
Найрозповсюдженішим видом трудового договору є безстро

ковий. Строкові трудові договори можуть укладатися лише у 
виняткових випадках, коли характер і умови праці не дозволя
ють їх  укладати на невизначений строк (робота має сезонний 
характер); коли це відповідає інтересам робітника; у  випадках, 
безпосередньо передбачених законом (з керівником підприєм
ства, з особами, обраними на виборні посади, при організова
ному наборі на роботу тощо). Якщо після закінчення строку 
трудового договору трудові відносини фактично тривають і 
жодна зі сторін не вимагає їх  припинення, д ія цього договору 
вважається продовженою на невизначений строк.

Форму трудового договору необхідно відрізняти від поряд
ку оформлення трудових правовідносин.

Трудове законодавство встановлює єдині вимоги щодо по
рядку укладення трудового договору. Передбачено, що при 
укладенні трудового договору роботодавець має право вимага
ти від особи, котра наймається на роботу, тільки певний пере
лік документів.

_______________________ Трудове право України. Соціальний захист
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Трудову
книжку

Паспорт або 
інший доку
мент, що по
свідчує особу

Документ про 
стан здоров’я 

у випадках, пе
редбачених за
конодавством

Документ про осві
ту (спеціальність, 
кваліфікацію) у ви
падках, передба
чених законодав
ством

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книж
ка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на 
роботу. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, 
заохочення та нагороди за успіхи в роботі. Відомості про стяг
нення до неї не заносяться.

Забороняється при укладенні трудового договору вимагати 
від осіб відомості про партійну і національну приналежність, 
походження, прописку та документи, подання яких не перед
бачено законодавством. Разом із тим законодавство передбачає 
подання додаткових документів у тих випадках, коли обійняття 
посади чи виконання певної роботи вимагає певної освіти або 
кваліфікації (диплом про освіту, посвідчення електрика, водія 
тощо). Крім того, трудове законодавство забороняє укладати 
трудовий договір з особою, якій запропонована робота проти
показана за станом здоров’я згідно з медичним висновком.

Трудовий договір оформляється наказом чи розпоряджен
ням роботодавця про зарахування працівника на роботу. Він 
вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження 
про прийняття на роботу не було видано, але робітник фак
тично був допущений до роботи.

5. Переведення та переміщення. Відсторонення 
від роботи

__. Норма закону
"> - є .  ■

П ереведення -  це такий стан трудової діяльност і 
працівника, що веде до зміни суттєвих умов трудового 
договору.

Переведення допускається тільки за згодою працівника. Не 
вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди 
працівника переміщення.
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Jbm* Норма закону
П ерем іщ ення -  такий стан трудової діяльності 

працівника, що не потребує його згоди  та відбуваєт ься 
в рамках того самого підприємства, установи, організа
ції і веде до зміни робочого місця, структурного п ідрозді
лу у  тій самій місцевості, доручення роботи на іншому 
механізмі або агрегаті у  межах спеціальності, кваліфі
кації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Найпоширенішою є класифікація видів переведень залеж
но від строків на тимчасові та постійні. До тимчасових на
ложать переведення:

• на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором;
• у  разі простою;
• за клопотанням третіх осіб, я к і не є стороною трудового 

договору (військкомату, батьків неповнолітнього праців
ника тощо).

Щодо тимчасових переведень, то вони, як  виняток, допус
каються і без згоди працівника, якщо робота не протипоказа
на за станом здоров’я, зокрема:

• для відвернення і л іквідації стихійного лиха, епідемій, 
епізоотій, виробничих аварій;

• за інших обставин, як і ставлять або можуть поставити 
під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.

Постійні п ереведення  спричиняються через різні обстави
ни, зокрема потребу зміни місця й роду виконуваної роботи; 
:шіни істотних умов праці; удосконалення організації праці; 
спрощення структури управління виробництвом тощо. По
стійні переведення класифікуються за такими підставами:

• постійне переведення на іншу роботу на тому самому 
підприємстві;

• на іншу або таку саму роботу, але на інше підприємство;
• на іншу або таку саму роботу, але до іншої місцевості.
Отже, переведення (як тимчасові, так і постійні) здійсню

ються, як  правило, тільки за згодою працівника.
В ідст оронення від роботи  полягає в тому, що працівник 

тимчасово не допускається до виконання обов’язків, передба
чених трудовим договором.

Підстави відсторонення працівника від роботи:

Перебування працівника у стані алкогольного, наркотич
ного або токсичного сп’яніння
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Коли працівник є бактеріоносієм або перебував у кон
такті з інфекційними хворими

-------------------------------- ------------ ■ ■ --- ■ ■ j

і
Я И

1 л
* : ш к ,  .

—  --- ----- --->
У разі ухилення від профілактичного щеплення або ме
дичного огляду працівників, які відповідно до законо
давства підлягають обов’язковому медичному огляду

і—

Порушення вимоги охорони праці, незастосування вста
новлених нормами засобів індивідуального чи ко
лективного захисту та (або) робітника, який не пройшов 
у встановлений законодавством строк інструктаж з охо
рони праці чи пожежної безпеки 

---------------------------------- ----- -------------- — ------ ------------- --- -

■
---,

Наявність достатніх підстав, які дають підстави вважати, 
що виконання працівником трудових обов’язків може 
загрожувати життю та здоров’ю людей, спричинити 
шкоду вихованню дітей та молоді, майну роботодавця 
або інших осіб (на час службового розслідування)

г

6. Припинення трудового договору
Трудове законодавство України, встановлюючи норми сто

совно припинення трудового договору, забезпечує захист пра
ва людини на працю, на створення стабільних трудових пра
вовідносин, подолання плинності робочої сили, а також по
переджує свавілля роботодавців, я к і намагаються позбавити
ся від «небажаних» працівників.

і - —,- Норма закону
П рипинення т р удово го  д о го в ор у  -  це одност ороннє 

волевиявлення працівником чи власником або на вимо
гу  особи, яка  н е є  стороною трудового договору, направ
лене на розірвання трудових правовідносин.

П рипинення трудового договору доп уска єт ься лише за  до 
тримання таких умов:

• існують законні підстави його припинення;
• дотримується встановлений порядок звільнення з роботи.
Передбачені діючим трудовим законодавством підст ави

припинення т рудового договору (контракту) в залежності від 
того, хто виступає ініціатором припинення, поділяються на 
чотири групи:

• з ініціативи обох сторін;
• з ініціативи працівника;

Трудове право України. Соціальний захист

• з ініціативи власника;
• з ініціативи органів, я к і не є сторонами договору.
За взаємною згодою обох сторін будь-який вид договору мож

на припинити в будь-який час, про який домовилися сторони.
За ініціативи працівника можна припинити договір, укла

дений на невизначений строк, у  будь-який час, але працівник 
повинен попередити письмово роботодавця за 2 тижні про 
своє бажання звільнитися, не обов’язково вказуючи причини 
звільнення.

По закінченні строку попередження працівник має право 
припинити роботу, а роботодавець зобов’язаний провести з 
ним розрахунок та видати трудову книжку. Завчасне поперед
ження має юридичне значення: протягом вказаного строку 
(двох тижнів) ні адміністрація не має права в односторонньо
му порядку звільнити працівника, ні сам працівник не може 
самовільно залишити роботу. Але за взаємною домовленістю 
сторін можливе припинення трудового договору. Після спливу 
строку попередження, якщо договір не розірваний і праців
ник продовжує працювати, не наполягає на звільненні, дого
вір вважається продовженим.

Розірвання трудового договору з  ініціативи власника або 
уповноваж еного ним органу вичерпно регламентується трудо
вим законодавством.

Підстави 
розірвання 
трудового 
договору 

з ініціативи 
власника

5. Нез’явлення на 
роботу протягом 
більше чотирьох 
місяців підряд уна
слідок тимчасової 
непрацездатності

6. Поновлення на 
роботі працівника, 
який раніше вико
нував цю роботу

1. Зміни в органі
зації виробництва 
(ліквідація, реор
ганізація, скоро
чення штату пра
цівників та інші 
підстави)

4. Прогул (у тому 
числі відсутність 
на роботі більше 
З годин протягом 
робочого дня) без 
поважних причин

7. Поява на роботі 
в нетверезому 
стані, у стані нар
котичного або ток
сичного сп’яніння

2. Виявлення не
відповідності пра
цівника займаній 
посаді внаслідок 
недостатньої ква
ліфікації або стану 
здоров’я

3. Систематичне 
невиконання пра
цівником без по
важних причин 
обов’язків, покла
дених на нього 
трудовим догово
ром

8. Вчинення за 
місцем роботи 
розкрадання 
(утому числі 
і дрібного) майна 
власника, вста
новлене вироком 
суду ______
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При скороченні чисельності штату перевагами на зали
шення на роботі користуються: працівники з більш високою 
кваліфікацією і продуктивністю праці; працівники, як і, при 
рівних умовах продуктивності праці і кваліф ікації, мають 
двох і більше утриманців, у їхніх сім’ях, крім них, немає 
інших працівників із самостійним заробітком; з тривалим 
безперервним стажем роботи на цьому підприємстві тощо.

Крім вищеназваних, чинне законодавство встановлює до
даткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи 
власника з окремими категоріями працівників за певних 
умов: одноразового грубого порушення трудових обов’язків 
керівником підприємства, його заступниками, головним бух
галтером підприємства та іншими службовими особами; 
винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує гро
шові, товарні або культурні цінності, якщо ці д ії дають під
стави для втрати довіри до нього з боку власника; вчинення 
працівником, який виконує виховні функції, аморального 
проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Розв’яжіть ситуацію
1. Цирульник Щипаченко 12 грудня 2010 р. подав заяву про 

розірвання трудового договору за власною ініціативою, не 
погодившись з критичним зауваженням власника щодо його 
креатйвного відношення до моделювання зачісок. 17 грудня 
2010 р. він вирішив продовжувати працювати і відкликати 
свою заяву.

• Чи має він на це право?
2. Петро Вишня, майстер будівельної організації, працюючи 

у себе в саду, впав з дерева і зламав ногу. Лікування тривало 
майже 4,5 місяця. Коли він повернувся на роботу і подав листок 
тимчасової непрацездатності (лікарняний), виявилося, що вже 
підготовлено наказ про його звільнення.

• Чи матиме законну силу цей наказ?

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення трудового договору.
2. Які ви знаєте умови трудового договору?
3. Для яких категорій робітників не встановлюється випро

бувальний строк?
4. Я кі форми та види трудового договору передбачені трудо

вим законодавством?
5. Чим переведення відрізняється від переміщення?
6. Я кі існують підстави для припинення трудового до

говору?
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§ 6 8 -6 9 . Робочий час та час відпочинку
1. Робочий час

Jhs*». Норма закону
Робочим  вваж аєт ься ч а с , протягом якого працівник 

відповідно до законодавст ва, колективного договору, 
правил внутрішнього трудового розпорядку і реж иму 
роботи тощо повинен перебувати на своєму робочому 
місці і виконувати роботу, обумовлену трудовим до 
говором.

До складу робочого часу включається час виконання пра
цівником трудових обов’язків , підготовчо-завершальний пері
од та час перерв для задоволення особистих потреб, обігріван
ня тощо. Існує декілька класифікацій видів робочого часу.

Класиф ікації видів робочого часу

Залежно від 
особливостей 
режиму робо

чого часу:

------ -  —>

Залежно від 
тривалості:

Залежно від 
порядку 

застосування:
Залежно від 
часу доби:

І І 1 1
Нормований Нормальний Чергування Денний

І І 1 ...............  1.............................

Ненормований Скорочений Надурочна ро
бота Нічний

............... І І
Неповний

^ . . . 1 . ....................................... —«

3обота у святко
ві та вихідні дні

Нормований робочий час буває нормальної тривалості, ско
рочений і неповний. Кодекс законів про працю України вста
новлює нормальну тривалість робочого часу -  40 годин на 
тиждень. Колективним чи трудовим договором може бути 
встановлена менша норма. Поряд із нормальним робочим ча
сом існують інші види робочого часу.

Скорочений робочий час передбачається законодавством для 
певних категорій працівників. Ці межі, встановлені законом, 
мають обов’язковий характер і не можуть бути змінені умова
ми колективного чи трудового договорів. Скорочення робочого 
часу не відбивається на розмірі оплати праці -  вона є такою 
самою, як  і за нормальної тривалості робочого часу. Скороче
на тривалість робочого часу встановлюється:
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---------------------------------------------------------------------------------------

Для працівників віком від 16 до 18 років -  36 годин 
на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 
14 до 15 років, які працюють в період канікул) -  24 години 
на тиждень

Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими 
умовами праці, -  не більш як 36 годин на тиждень

■
---------------------------------------------------------------------------------------

Для окремих категорій працівників (учителів, лікарів 
та інших)

;............." " ...............................................
За рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях 
може встановлюватися для жінок, які мають дітей віком до 
14 років або дитину-інваліда

------------------------------------------------------------------------------------- -і
Неповний робочий час встановлюється трудовим договором. 

На відміну від скороченого робочого часу оплата праці здій
снюється пропорційно відпрацьованому часу. Неповний робо
чий час може бути за згодою з власником встановлено для 
будь-якого працівника, але в деяких випадках власник 
зобов’язаний на прохання працівника встановити неповний 
робочий день чи неповний робочий тиждень:
• для вагітної ж інки;
• для жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину- 

інваліда, у  тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням;
• для особи, яка  здійснює догляд за хворим членом сім’ї від

повідно до медичного висновку.
Ненормований робочий день  є особливою умовою праці, яка 

допускається законодавством тільки для певної категорії пра
цівників (адміністративного, управлінського, технічного й 
господарчого персоналу; осіб, праця яких не піддається облі
ку  в часі, -  консультанти, агенти, інструктори тощо). Трива
лість праці цих працівників обмежена не кількістю годин, а 
колом функціональних обов’язків . Особливістю ненормовано- 
го робочого дня є те, що тут допускається епізодичний пере
робіток понад нормальну тривалість робочого часу, який ком
пенсується не підвищеною оплатою (як надурочна робота), а 
наданням додаткової відпустки до 7 календарних днів. Ця 
умова повідомляється працівнику при укладенні трудового 
договору чи контракту.

Надурочною вваж аєт ься робота  понад встановлену трива
лість робочого часу.
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Буква закону -  Кодекс законів про працю України
Cm. 62. Обмеження надурочних робіт
Надурочні роботи, як  правило, не допускаються.
Власник або уповноважений ним орган може засто

совувати надурочні роботи лише у  виняткових випад
ках , що визначаються законодавством в частині третій 
цієї статті.

Власник або уповноважений ним орган може засто
совувати надурочні роботи тільки у таких виняткових 
випадках:

1) при проведенні робіт, необхідних для оборони краї
ни, а також відвернення громадського або стихійного 
лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;

2) при проведенні громадсько необхідних робіт по 
водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітлен
ню, каналізації, транспорту, зв’язку -  для усунення 
випадкових або несподіваних обставин, я к і порушують 
правильне їх  функціонування;

3) при необхідності закінчити почату роботу, яка  
внаслідок непередбачених обставин чи випадкової за
тримки з технічних умов виробництва не могла бути 
закінчена в нормальний робочий час, коли припинення 
ї ї  може призвести до псування або загибелі державного 
чи громадського майна, а також у  разі необхідності 
невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого 
устаткування, коли несправність їх  викликає зупинен
ня робіт для значної кількості трудящих;

4) при необхідності виконання вантажно-розванта
жувальних робіт з метою недопущення або усунення 
простою рухомого складу чи скупчення вантажів у 
пунктах відправлення і призначення;

5) для продовження роботи при нез’явленні праців
ника, який заступає, коли робота не допускає перерви; 
в цих випадках власник або уповноважений ним орган 
зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни змінни
ка іншим працівником.

Cm. 63. Заборона залучення до надурочних робіт
До надурочних робіт забороняється залучати:
1) вагітних жінок і жінок, я к і мають дітей віком до 

трьох років;
2) осіб, молодших вісімнадцяти років;
3) працівників, я к і навчаються в загальноосвітніх 

школах і професійно-технічних училищах без відриву 
від виробництва, в дні занять.

_______________________ Трудове право України. Соціальний захист
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Жінки, я к і мають дітей віком від трьох до чотир
надцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись 
до надурочних робіт лише за їх  згодою. Залучення ін
валідів до надурочних робіт можливе лише за їх  зго
дою і за умови, що це не суперечить медичним реко
мендаціям.

Нічним вважається час з 22 до 6 години доби. При роботі 
в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочу
ється на одну годину. Це правило не поширюється на праців
ників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу 
(для осіб, я к і працюють у шкідливих для здоров’я умовах). 
Забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних ж і
нок і жінок, я к і мають дітей віком до трьох років, та осіб, 
молодших вісімнадцяти років.

2. Час відпочинку. 
Особливості праці у вихідні, святкові 

та неробочі дні
Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право 

забезпечується наданням працівникам днів щотижневого від
починку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встанов
ленням скороченого робочого дня для тих чи інших професій 
та тривалості роботи в нічний час. Мінімальна тривалість від
починку, оплачуваних щорічних відпусток, вихідні та святко
ві дні, а також інші умови часу відпочинку визначаються 
законом.

Норма закону
Часом відпочинку сл ід вважати період, упродовж  

якого працівник звільняєт ься від виконання трудових  
обов’язк ів , та використ овує цей час на власний розсуд .

Перерви для відпочинку і харчування не включаються в 
робочий час. їх  тривалість не повинна перевищувати двох го
дин. Мінімальна тривалість перерви для відпочинку законо
давством не встановлена. Її визначення відноситься до компе
тенції трудового колективу, уповноваженого вирішувати це 
питання при затвердженні правил внутрішнього трудового 
розпорядку. Очевидно, ї ї  тривалість повинна бути такою, щоб 
перерва виконувала своє призначення: за час перерви праців
ники повинні встигнути відпочити і прийняти їжу. Поширена 
практика надання працівникам перерви для відпочинку і 
приймання їж і тривалістю одна година не виправдовує себе 
через відсутність на більшості підприємств умов для ефектив
ного використання часу перерви з метою відпочинку.
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Вихідні дні
При п’ятиден
ному робочому 
тижні надаєть
ся 2 вихідних 
дні на тиждень, 
а при шести
денному -  
один. Трива
лість щотижне
вого безпе
рервного відпо
чинку повинна 
бути не менш 
як 42 години

Святкові та 
неробочі дні
Ці дні встанов
лені законодав
чо:
1 січня -  Новий 
рік;
7 січня -  Різдво 
Христове;
8 березня -  
Міжнародний 
жіночий день та 
інші

Щорічні
відпустки
Громадянам, 
які перебува
ють у трудових 
відносинах, на
даються щоріч
ні (основні та 
додаткові) від
пустки із збере
женням на їх 
період робочо
го місця (поса
ди) і заробітної 
плати

Перерва для 
нідпочинку 
І харчування
Іривалість та
кої перерви не 
може бути біль
ше 2 годин і 
нона повинна 
надаватися че
рез 4 години 
після початку 
роботи

Коли в законодавстві про працю говориться про вихідні 
дні, то маються на увазі насамперед вихідні дні працівника. 
Вихідні дні за календарем далеко не завжди є вихідними дня
ми працівників. Вихідні дні підприємства також можуть не 
ібігатися з вихідними днями працівника. Потрібно звернути 
увагу на ту обставину, що в період, коли підприємство не 
працює, є працівники, я к і здійснюють його охорону і викону
ють інші невідкладні роботи.

За загальним правилом, кількість вихідних днів встанов
люється з розрахунку на календарний тиждень. Тільки при 
режимі підсумованого обліку робочого часу за рахунок продо- 
нження тривалості роботи протягом дня (зміни) вихідні дні 
можуть чергуватися з робочими днями (через один, два, три 
чи інше число днів).

Загальні правила про вихідні дні встановлюються на під
приємствах, в установах, організаціях відповідно до законо
давства правилами внутрішнього трудового розпорядку, що 
затверджуються трудовими колективами. Ними визначається 
насамперед тривалість робочого тижня. Вона може становити 
п’ять чи шість робочих днів. Відповідно працівникам надаєть
ся один чи два вихідні дні. Загальним вихідним днем є неді
ля. Другий вихідний день (при п’ятиденному робочому тижні) 
має надаватися, як  правило, підряд із загальним вихідним 
днем.
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3. Поняття та види відпусток
Норма закону

В ідпуст ка  -  найтриваліший вид часу відпочинку, 
який передбачає тимчасове оплачуване або безоплат  
не звільнення роботодавцем  працівника від виконання 
трудових обов’я зк ів  протягом вст ановленої законом  
або за  угодою  сторін кількост і календарних днів із збе 
реж енням  за  ним м ісця роботи на цей період.

Відповідно до Кодексу законів про працю і Закону України 
«Про відпустки» встановлені такі види відпуст ок:
• щорічні включають основну відпустку (тривалість не менш 

ніж 24 к/д), додаткову відпустку за роботу зі шкідливими 
і тяжкими умовами праці (тривалістю до 35 к/д), додаткову 
відпустку за особливий характер роботи (тривалістю до 
35 к/д);

• додаткові відпустки у  зв’язку  з навчанням без відриву від 
виробництва;

• творча відпустка (для завершення дисертаційного дослі
дження, написання підручника і  т. ін.);

• соціальні відпустки, що включають відпустку для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткову від
пустку жінці, що має двох або більше дітей у  віці до 15 ро
ків;

• відпустка без збер еж ення заробіт ної плати.
Право на основну чи додаткову відпустку в перший рік 

роботи працівник має після шести місяців безперервної праці 
на даному підприємстві, а за другий і наступні роки щорічно 
відпустки надаються в будь-який час відповідно до графіка 
черговості надання відпусток.

Категорії працівників
Кількість календарних 
днів (далі -  к/д) щоріч
ної основної відпустки

Загальна тривалість 
щорічних основної та 
додаткових відпусток

Працівники, що мають 
право на відпустку за 
загальним правилом

24 к/д за відпрацьова
ний робочий рік

Не може перевищу
вати 59 к/д

Промислово-виробни
чий персонал вугіль
ної, металургійної, 
електроенергетичної 
промисловості

24 к/д зі збільшенням 
за кожні два відпра
цьовані роки на 2 к/д, 
але не більш як 28 к/д

Не може перевищу
вати 69 к/д

Керівні, педагогічні, 
науково-педагогічні 
працівники освіти та 
наукові працівники

До 56 к/д Не може перевищу
вати 59 к/д
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Закінчення таблиці

Категорії працівників
Кількість календарних 
днів (далі -  к/д) щоріч
ної основної відпустки

Загальна тривалість 
щорічних основної та 
додаткових відпусток

Інваліди 1 і II груп, 
Інваліди III групи

ЗО к/д 
26 к/д

Не може перевищу
вати 59 к/д

1 Іеповнолітні особи 31 к/д

Щорічні відпуст ки за  бажанням  працівника в зручний для 
нього час надаються:
• особам віком до вісімнадцяти років;
• інвалідам;
• ж інкам перед відпусткою у зв’язку  з вагітністю та полога

ми або після неї;
• одинокій матері (батьку), я к і виховують дитину без батька 

(матері);
• опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, 

як і фактично виховують одного або більше дітей віком до 
15 років за відсутності батьків;

• дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
• ветеранам праці та особам, я к і мають особливі трудові за

слуги перед Батьківщиною;
• ветеранам війни, особам, я к і мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною;
• батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
• в інших випадках, передбачених законодавством, колек

тивним або трудовим договором.
Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою 

працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробни
чої аварії або негайного усунення їх  наслідків, для відвернен
ня нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна 
підприємства.

Розв’яжіть ситуацію
Працівник Турботливий Максим звернувся до власника 

підприємства з проханням встановити йому неповний робо
чий день, оскільки він доглядає хворого батька. Свідченням 
цієї обставини є медична довідка. Власник відповів відмовою, 
мотивуючи тим, що його підприємство збиткове і він не має 
можливості тримати працівників з неповним робочим днем.

Чи правомірні д ії власника даного підприємства?

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення робочого часу.
2. Я кі існують класифікації видів робочого часу?
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3. Чим відрізняється ненормований робочий день від над
урочної роботи?

4. Назвіть відомі вам види відпочинку.
5. Дайте визначення поняття «відпустка».
6. Схарактеризуйте щорічні основні та додаткові відпустки.

§ 70—71. Трудова дисципліна. 
Дисциплінарна відповідальність. 

Матеріальна відповідальність
1. Поняття трудової дисципліни. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку
Норма закону

Дисципліна праці -  це сукупн іст ь правил, як і р егу 
люють поведінку учасників трудових відносин, зокре
ма їх обов’язки.

Трудова дисципліна має подвійний характер і передбачає 
взаємні зобов ’язанн я двох сторін трудового договору :

• з однієї сторони, є обов’язок роботодавця створювати 
працівнику умови праці, необхідні для найбільш ефек
тивного виконання трудової функції;

• з іншої -  обов’язок працівника неухильно дотримуватись 
правил поведінки, встановлених законодавчими актами, 
локальними нормами та угодами сторін.

Буква закону — Кодекс законів про працю України
Ст. 140. Забезпечення трудової дисципліни
Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, 

організаціях забезпечується створенням необхідних ор
ганізаційних та економічних умов для нормальної ви
сокопродуктивної роботи, свідомим ставленням до пра
ці, методами переконання, виховання, а також заохо
ченням за сумлінну працю.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпи
мості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської 
вимогливості до працівників, я к і несумлінно виконують тру
дові обов’язки. Щодо окремих несумлінних працівників за
стосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного 
і громадського впливу.

Власник повинен створювати умови для зростання продук
тивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисциплі
ну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил 
охорони праці.
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Обов’язки власника 
або уповноваженого 

ним органу

І Ірлвильно організувати працю 
робітників, створювати умови, 
для зростання продуктивності
праці

іибезпечувати трудову і вироб
ничу дисципліну

Обов’язки
працівника

Працювати чесно і сумлінно

Додержуватися трудової і техно
логічної дисципліни

Трудове право України. Соціальний захист

І Іоухильно додержуватися за
конодавства про працю і правил 
охорони праці

Своєчасно і точно виконувати 
розпорядження власника або 
уповноваженого ним органу

Уважно ставитися до потреб 
і запитів працівників

Дбайливо ставитися до майна 
власника, з яким укладено тру
довий договір

1 Іоліпшувати умови їх праці 
і а побуту

Додержуватися вимог норматив
них актів про охорону праці, тех
ніки безпеки та виробничої сані
тарії

За зразкове виконання трудових обов’язків згідно з законо
давством можуть застосовуватись будь-які заохочення: оголо
шення подяки, нагородження Почесною грамотою, занесення 
на дошку Пошани, видача премії, представлення до присвоєн
ій! почесних звань і нагородження орденами і медалями, що 
латверджується трудовими колективами в правилах внутріш
ні,ого трудового розпорядку. На практиці можуть застосовува
тися матеріальні чи моральні (за формою), індивідуальні чи 
ісолективні (за суб’єктом) заохочення. Працівникам, я к і успіш
но і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються 
переваги та пільги у сфері соціально-культурного та житлово- 
побутового обслуговування, переваги при просуванні на по
саді.

Трудовий розпорядок на підприємствах визначається Пра
вилами внутрішнього трудового розпорядку , я к і затверджу
ються роботодавцем за погодженням з виборним органом пер
винної профспілкової організації (представниками). Ці прави
ла не можуть суперечити трудовому законодавству, угодам, 
колективному договору, а також нормативним актам робото
давця, я к і погоджено із зазначеним органом (представниками).
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Основою для розробки місцевих правил внутрішнього тру
дового розпорядку е Типові правила внутрішнього трудового 
розпорядку для працівників і службовців підприємств, ста 
тут організацій. Типові правила є нормативно-правовим ак
том. їх  норми підлягають безпосередньому застосуванню.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку регламен
туються:

• організація праці; порядок прийняття і звільнення з ро
боти працівників;

• основні права та обов’язки працівників і роботодавця;
• робочий час і порядок його використання; час відпочинку;
• заохочувальні виплати та інші заохочення за сумлінну 

працю і підстави їх  застосування;
• відповідальність роботодавця і працівника; інші поло

ження.

2. Дисциплінарна відповідальність
•Для забезпечення трудової дисципліни, поряд з методами 

переконання та заохочення, можуть застосовуватися і методи 
притягнення до дисциплінарної відповідальності та методи 
впливу.

І»»__ Норма закону
Д исциплінарна в ідповідальн іст ь -  це один з  ви

дів юридичної відповідальност і, що за ст осовуєт ься до 
порушників трудової дисципліни і полягає в обов’я зк у  
працівника відповіст и за  поруш ення трудової дисци
пліни та понест и дисциплінарне ст ягнення, передба
чене нормами трудового права.

Види дисциплінарної відповідальності

Загальна
•  відповідальність, що засто

совується до всіх категорій 
працівників і передбачена 
нормами Кодексу законів 
про працю України

Спеціальна
• відповідальність певних ка

тегорій працівників (суддів, 
прокурорів, працівників мілі
ції, військовослужбовців, 
залізничників та інших) на 
підставі статутів і положень 
про дисципліну

Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників 
відрізняється від загальної більш широким змістом трудового 
правопорушення та більш суворими заходами дисциплінарно
го стягнення чи впливу. До спеціальних нормативно-правових 
актів про дисципліну належать Статут про дисципліну пра-
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цінників зв’язку, Дисциплінарний статут Прокуратури Украї
ни, Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ та інші.

Спеціальній дисциплінарній відповідальності підлягають 
працівники деяких галузей народного господарства: зв’язку, 
тлізничного транспорту, гірничодобувної промисловості та 
інші категорії державних службовців. До певних категорій 
працівників застосовуються більш суворі вимоги. Наприклад, 
бездоганні моральні якості є умовою діяльності судді, проку
рора, працівника правоохоронних органів держави. Через це 
і міст дисциплінарних проступків цих категорій працівників 
набагато ширший. Недотримання ними норм моралі є під
ставою для спеціальної дисциплінарної відповідальності.

3. Дисциплінарне стягнення. 
Порядок накладення та зняття дисциплінарного 

стягнення
Норма закону

Дисциплінарні стягнення -  це заходи, що вжива
ються до порушників трудової дисципліни за невико
нання трудових обов'язків.

За порушення трудової дисципліни до працівника може 
бути застосовано тільки один з таких видів стягнення: догана 
або звільнення. Спеціальні нормативно-правові акти (статути 
і положення), що поширюються на окремі категорії працівни
ків (державних службовців), можуть містити й інші дисци
плінарні стягнення.

Буква закону -  Кодекс законів про працю України
Ст. 148. Строк для застосування дисциплінарного 

стягнення
Дисциплінарне стягнення застосовується власником 

або уповноваженим ним органом безпосередньо за ви
явленням проступку, але не пізніше одного місяця з 
дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення пра
цівника від роботи у  зв’язку з тимчасовою непрацездат
ністю або перебування його у  відпустці. Дисциплінарне 
стягнення не може бути накладене пізніше шести міся
ців з дня вчинення проступку.

Ст. 149. Порядок застосування дисциплінарних 
стягнень

До застосування дисциплінарного стягнення влас
ник або уповноважений ним орган повинен зажадати 
від порушника трудової дисципліни письмові пояс
нення.
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За кожне порушення трудової дисципліни може бути 
застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При 
обранні виду стягнення власник або уповноважений 
ним орган повинен врахувати ступінь тяжкості вчине
ного проступку, заподіяну ним шкоду, обставини, за 
яких вчинено проступок, і попередню роботу працівни
ка. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і 
повідомляється працівникові під розписку.

Cm. 151. Знят т я ди сципл інарного  ст я гн ен н я
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінар

ного стягнення працівника не буде піддано новому дис
циплінарному стягненню, то він вважається таким, що 
не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення тру
дової дисципліни і до того ж  проявив себе як  сумлін
ний працівник, то стягнення може бути зняте до за
кінчення одного року. Протягом строку д ії дисциплі
нарного стягнення заходи заохочення до працівника не 
застосовуються.

Разом із дисциплінарним стягненням до робітника можуть 
бути застосовані зах оди  ди сципл інарного  впливу  (позбавлен
ня премії, позбавлення або зменшення винагороди за резуль
татами роботи за рік, позбавлення пільгової путівки в санато
рій, перенесення часу надання щорічної відпустки та інші).

4. Матеріальна відповідальність
Норма закону "

М атеріальна відповідальн іст ь -  це вид юридичної 
відповідальност і, що полягає в обов’я зк у  працівника 
відш кодуват и збиток, заподіяний підприємству, у ст а 
нові, організації в результат і невиконання чи неналеж 
ного виконання трудових обов’я зк ів  у  встановленому 
законом розмірі і порядку.

Працівники зобов’язані дбайливо ставитися до майна робо
тодавця і вживати заходів щодо попередження збитків. Вони 
несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну під
приємству, установі, організації внаслідок порушення покла
дених на них трудових обов’язків. Суб’єктами матеріальної 
відповідальності можуть бути лише працівники, я к і перебу
вають у трудових відносинах з роботодавцем.

При покладанні матеріальної відповідальності гарантують
ся права і законні інтереси працівників шляхом встановлення 
відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах
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порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли 
піка шкода заподіяна підприємству, установі, організації вин
нії ми протиправними діями (бездіяльністю) працівника.

Застосування матеріальної відповідальності можливе тіль- 
і п за наявності складу дисциплінарного проступку.

Наявність майнового збитку
Збиток -  реальне зменшення 
майна.
Працівник не несе відпові
дальності за упущену вигоду

Причинний зв’язок між 
протиправним діянням 
і заподіяним збитком

Протиправна поведінка 
працівника

Вина працівника у формі 
умислу чи необережності

Матеріальна відповідальність за шкоду, нанесену робото
давцю під час виконання трудових обов’язків , накладається 
па працівника за умови, якщо шкода нанесена  з  його вини. 
Для притягнення до відповідальності працівника за нанесену 
ним матеріальну шкоду правове значення має будь-яка форма 
мини (умисел чи необережність). Наявність вини працівника 
зобов’язаний доводити роботодавець. Разом з тим матеріально 
нідповідальні особи за обставин виявлення у них недостачі 
матеріальних цінностей припускаються винними і для звіль
нення їх  від матеріальної відповідальності повинні самі до- 
іюдити відсутність їх  вини.

Працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, на
несену роботодавцю лише за наявності прямої дійсної шкоди 
(у випадках розкрадання майна, його псування). Не отримані 
доходи не враховуються (не отримання запланованого при
бутку у зв’язку з тим, що працівник був відсутній на роботі 
без поважних причин, не відшкодовуються).

Наступною умовою настання матеріальної відповідальності 
є протиправність поведінки працівника, яка  виявилася в 
тому, що працівник не виконав вимог правової норми дбайли
во ставитися до майна роботодавця. Не визнаються проти
правною поведінкою, наприклад, д ії санітарного лікаря, який 
знищує харчові продукти, визнані непридатними для вживан
ня в їжу.

Важливою умовою настання матеріальної відповідальності 
є наявніст ь причинного зв ’я зк у  між протиправною поведін-
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кою т а  шкодою. Наприклад, керівник підприємства, закладу 
організації та їх  заступники несуть матеріальну відповідаль 
ність за неправильний підхід до обліку та збереження матері 
альних цінностей та грошових коштів.

Залежно від форми вини матеріальна відповідальність пра 
цівників має так і види: обмежену, повну і підвищену (випад 
ки, коли фактичний розмір шкоди перевищує їі номінальний 
розмір).

Обмежена 
матеріальна 

відповідальність

Працівники несуть 
відповідальність у 
розмірі прямої 
дійсної шкоди, але 
не більше свого 
середнього місяч
ного заробітку 
(ст. 133 КзпПУ)

Буква закону — Кодекс законів про працю України
Ст. 134. Випадки повної матеріальної відповідаль

ності
Відповідно до законодавства працівники несуть ма

теріальну відповідальність у  повному розмірі шкоди, 
заподіяної з їх  вини підприємству, установі, організа
ції, у  випадках, коли:

1) м іж  працівником і підприємством, установою, ор
ганізацією відповідно до статті 135-1 цього Кодексу 
укладено письмовий договір про взяття на себе праців
ником повної матеріальної відповідальності за незабез
печення цілості майна та інших цінностей, переданих 
йому для зберігання або для інших цілей;

2) майно та інші цінності були одержані працівни
ком під звіт за разовою довіреністю або за іншими ра
зовими документами;

3) шкоди завдано діями працівника, я к і мають озна
ки діянь, переслідуваних у  кримінальному порядку;

4) шкоди завдано працівником, який був у нетвере
зому стані;

5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням 
або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, 
виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, 
а також інструментів, вимірювальних приладів, спеці-

Повна
матеріальна

відповідальність

Підвищена
(кратна)

матеріальна
відповідальність

ЛІ ^

Шкода відшкодову
ється в повному 
обсязі (ст. 134,
135-1 КЗпПУ)

Застосовується, 
коли шкода заподі
яна розкраданням, 
умисним зіпсут
тям, недостачею 
або втратою окре
мих видів майна 
(ст. 135 КЗпПУ)

J ___: • :
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ального одягу та інших предметів, виданих підприєм
ством, установою, організацією працівникові в корис
тування;

6) відповідно до законодавства на працівника покла
дено повну матеріальну відповідальність за шкоду, за
подіяну підприємству, установі, організації при вико
нанні трудових обов’язків;

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов’яз
ків;

8) службова особа, винна в незаконному звільненні 
або переведенні працівника на іншу роботу;

9) керівник підприємства, установи, організації всіх 
форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробіт
ної плати понад один місяць, що призвело до виплати 
компенсацій за порушення строків ї ї  виплати і за умо
ви, що Державний бюджет України та місцеві бюдже
ти, юридичні особи державної форми власності не ма
ють заборгованості перед цим підприємством.

Cm. 1352. Колективна (бригадна) матеріальна від
повідальність

При спільному виконанні працівниками окремих 
видів робіт, зв’язаних із зберіганням, обробкою, про
дажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у 
процесі виробництва переданих їм цінностей, коли не
можливо розмежувати матеріальну відповідальність 
кожного працівника і укласти з ним договір про повну 
матеріальну відповідальність, може запроваджуватися 
колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

Притягнення працівника до матеріальної відповідальності є 
особливим засобом правового впливу, що гарантує працівнику 
охорону заробітної плати від надмірних утримань та виховує 
у працівника дбайливе ставлення до майна роботодавця.

Одночасно трудове законодавство покладає на роботодавця 
обов’язок відшкодувати працівнику матеріальну шкоду у ви
гляді неотриманого заробітку в результаті незаконного позбав
лення його можливості працювати. Зокрема незаконного від
сторонення працівника від роботи, його звільнення або переводу 
на іншу роботу; відмови роботодавцем від виконання або не
своєчасного виконання рішення органу по розгляду трудових 
спорів або суду; затримки роботодавцем видачі працівнику тру
дової книжки; внесення в трудову книжку невірного або не від
повідного законодавству формулювання причини звільнення.

Роботодавець несе матеріальну відповідальність за затрим
ку  виплати заробітної плати (оплати відпустки, виплат при 
звільненні тощо) в розмірі відповідних виплат.

_______________________Трудове право України. Соціальний захист

317



ПРАВОЗНАВСТВО

Розв’яжіть ситуацію
Бригада мулярів та фахівців з приклеювання шпалер у 

складі 10 осіб працювала на будівництві житлового будинку м 
центрі міста. Муляр Святонавкруги Олена вирішила відсвятку 
вати особисту подію. Приводом став вступ доньки до коле 
джу. На святкування вона запросила до приміщення, де від 
бувалася завершальна стадія будівництва, бригаду мулярів їм 
каменярів. Після закінчення свята хтось із присутніх забум 
закрити водопровідний кран, внаслідок чого приміщення двох 
поверхів будинку виявилися залитими водою та були зіпсоваї її 
будівельні матеріали.

Визначте вид юридичної відповідальності. Хто повинен 
відшкодувати збитки та в якому розмірі?

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення трудової дисципліни.
2. Як приймаються правила внутрішнього трудового розпо 

рядку?
3. Я кі види дисциплінарного стягнення накладаються нп 

порушника трудової дисципліни?
4. Які заходи дисциплінарного впливу можуть бути засто

совані за порушення трудової дисципліни?
5. Назвіть підстави настання та види матеріальної відпові

дальності.

§ 72—73. Індивідуальні та колективні 
трудові спори. Оплата праці. 

Охорона праці
1. Індивідуальні трудові спори

Норма закону
Індивідуальні трудові спори -  це неврегульовані 

розбіж ност і між працівником і роботодавцем  з питань 
за ст осування законодавчих та інших нормативно- 
правових актів про працю або зміни умов трудового 
договору. Індивідуальні трудові спори є  найпоширені
шими сер ед  трудових спорів.
Буква закону -  Кодекс законів про працю України

Ст. 221. Органи, які розглядають трудові спори 
Трудові спори розглядаються:
1) комісіями по трудових спорах;
2) районними (міськими) судами.
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Такий порядок розгляду трудових спорів, що вини
кають м іж  працівником і власником або уповноваже
ним ним органом, застосовується незалежно від форми 
трудового договору.

< творення комісій з трудових спорів (надалі -  КТС) перед- 
Ом'їгію на підприємствах, в установах, організаціях із числом 
іфмцюючих не менш як  15 осіб. КТС обирається на загальних 
і»юрах (конференції) трудового колективу підприємства. Ви- 
шачаються порядок обрання, чисельність, склад і строк по
пі мжажень комісії. При цьому кількість робітників у складі 
і емісії з трудових спорів підприємства повинна бути не менше 
половини її  складу. КТС обирає зі свого складу голову, його 
<м< тупників і секретаря комісії.

1СГС є обов’язковим первинним органом з розгляду трудових 
спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організа
ціях. Працівник може звернутися до КТС із заявою про розгляд 
Індивідуального трудового спору, якщо розбіжності не були вре
гульовані під час безпосередніх переговорів з роботодавцем.

______________________Трудове право України. Соціальний захист

Працівник може 
звернутися до КТС 
у 3-місячний строк 
:і дня, коли він 
дізнався або пови
нен був дізнатися 
про порушення 
права

Заява працівника, 
що надійшла до 
комісії, підлягає 
обов’язковій 
реєстрації

КТС зобов’язана 
розглянути трудо
вий спір у 10-ден- 
ний строк з дня 
подання заяви

Засідання КТС вва
жається правомоч
ним, якщо на ньому 
присутні не менше 
2/3 обраних до її 
складу членів

КТС приймає 
рішення більшістю 
голосів її членів, 
присутніх на засі
данні

Спори повинні роз
глядатися у присут
ності працівника, 
який подав заяву, 
представників влас
ника

Копії рішення КТС 
у 3-денний строк 
вручаються праців
никові, власникові 
або уповноважено
му ним органу

У разі нез’явлення 
працівника на засі
дання комісії роз
гляд заяви відкла
дається до наступ
ного засідання. При 
повторному нез’яв
ленні комісія може 
винести рішення 
про зняття заяви 
з розгляду

У разі незгоди з рі
шенням КТС праців
ник чи власник 
можуть оскаржити 
її рішення в суді 
(в 10-денний строк 
з дня вручення їм 
виписки з протоколу 
засідання КТС)



ПРАВОЗНАВСТВО

' Рішення КТС підлягає виконанню власником або уповно
важеним ним органом у 3-денний строк по закінченні 10 днів, 
передбачених на його оскарження. У разі невиконання влас
ником або уповноваженим ним органом рішення у встановле
ний строк працівникові комісією з трудових спорів підпри
ємства, установи, організації видається посвідчення, що має 
силу виконавчого листа.

У районних (міських) судах розглядаються трудові спори 
за заявами:

• працівника чи власника або уповноваженого ним органу, 
коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спо
рах підприємства, установи, організації;

• прокурора, якщо він вважає, що рішення КТС супере
чить чинному законодавству.

Безпосередньо в районних (міських) судах розглядаються 
трудові спори за заявами:

• працівників підприємств, де КТС не обираються;
• працівників про поновлення на роботі незалежно від під

став припинення трудового договору, зміну дати і форму
лювання причини звільнення, оплату за час вимушеного 
прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи;

• керівника підприємства, його заступників, головного 
бухгалтера підприємства, його заступників, а також 
службових осіб митних органів, державних податкових 
інспекцій та інших службових осіб з питань звільнення, 
зміни дати і формулювання причини звільнення, пере
ведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного про
гулу і накладання дисциплінарних стягнень;

• власника або уповноваженого ним органу про відшкоду
вання працівником матеріальної шкоди, заподіяної під
приємству;

• працівників у питанні застосування законодавства про 
працю, яке попередньо було вирішене власником або 
уповноваженим ним органом і виборним органом первин
ної профспілкової організації (профспілковим представ
ником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в 
межах наданих їм прав.

Безпосередньо в районних (міських) судах розглядаються 
спори про відмову у  прийнятті на роботу деяких категорій 
працівників.

Працівник може звернутися із заявою про вирішення тру
дового спору безпосередньо до районного (міського) суду в 
3-місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був 
дізнатися про порушення свого права, а у  справах про звіль
нення -  в місячний строк з дня вручення копії наказу про 
звільнення або з дня видачі трудової книжки.
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Трудове право України. Соціальний захист

2. Колективні трудові спори, 
конфлікти

__  Норма закону
-

К олект ивний т рудовий  сп ір  (конфлікт) -  це с у 
перечност і, що виникли між сторонами соціально- 
трудових відносин ст осовно: вст ановлення нових або 
зміни існуючих соціально-економічних умов праці та 
виробничого побут у: укладення чи зміни колективного 
договору; виконання колективного договору, угоди  або 
окремих їх положень; невиконання вимог законодав
ст ва про працю.

Колективний трудовий спір, конфлікт може виникати на:
• виробничому;
• галузевому;
• територіальному та національному рівнях.
Вимоги найманих працівників на виробничому рівні фор

мулюються і затверджуються загальними зборами (конферен
цією) найманих працівників або формулюються шляхом збору 
підписів членів трудового колективу підприємства. Вимоги 
оформляються відповідним протоколом і надсилаються влас
нику.

Власник зобов’язаний у 3-денний строк розглянути й по
відомити своє рішення у письмовій формі, підписане й еконо
мічно обґрунтоване. Якщо це питання не в компетенції влас
ника, він у  3-денний строк надсилає зазначений протокол 
вищому органу управління. Загальний строк розгляду вимог 
і прийняття рішення власником до моменту одержання рі
шення з урахуванням часу пересилання не повинен переви
щувати ЗО днів (з дня одержання цих вимог власником до 
моменту одержання рішення працівниками чи уповноваже
ним ними органом).

Конфлікт виникає з моменту, коли представницький орган 
працівників одержав від власника повну або часткову відмову 
або коли строки закінчилися, а відповідь не надійшла. Про 
виникнення конфлікту орган, що представляє інтереси пра
цівників або профспілки, повинен у 3-денний строк повідо
мити письмово власника, місцевий орган виконавчої влади, 
орган місцевого самоврядування за місцем знаходження під
приємства та Національну службу посередництва і примирен
ня (НСПП).

Наймані працівники, уповноважений ними орган або проф
спілка мають право, з метою задоволення висунутих вимог, 
застосовувати всі дозволені законодавством засоби, в тому 
числі страйк.



ПРАВОЗНАВСТВО

Органи з вирішення 
колективних трудових 

спорів

Примирна комісія Трудовий арбітраж
Національна служ
ба посередництва 
і примирення

1 1
Розглядаються колек
тивні трудові спори 
щодо встановлення 
нових, зміни існуючих 
соціально-економіч
них умов праці, ви
робничого побуту або 
укладення чи зміни 
колективного догово
ру, угоди або окремих 
їх положень

Розглядаються колек
тивні трудові спори у 
разі неприйняття при
мирною комісією рі
шення у зазначені 
строки. Орган склада
ється із залучених 
сторонами фахівців, 
експертів та інших осіб 
і приймає рішення по 
суті трудового спору

Ч................ .................. .... >

Це державна 
структура, що 
утворюється Пре
зидентом України, 
формується 3 
висококваліфіко
ваних експертів 
і фахівців з питань 
вирішення колек
тивних трудових 
спорів

3. Страйк: порядок організації 
та проведення

Норма закону
Страйк -  тимчасове колективне добровільне при

пинення роботи працівниками (невихід на роботу, н е
виконання своїх трудових обов’я зк ів ) підприємства, 
установи, організації з  метою виріш ення колективного 
трудового спору.

Страйк застосовується як  крайній засіб вирішення колек
тивного трудового спору у зв’язку з відмовою власника задо
вольнити вимоги найманих працівників.

Буква закону -  К он ст ит уц ія  України
Ст. 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для 

захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється 

законом з урахуванням необхідності забезпечення на
ціональної безпеки, охорони здоров’я , прав і свобод ін
ших людей.

Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не 
привели до вирішення колективного трудового спору або 
власник ухиляється від примирних процедур або не виконує 
угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового 
спору.
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Рішення про оголошення страйку нгС підприємстві прийма-
• ться за поданням органу профспілкової чи іншої організації 
ішйманих працівників, уповноваженої представляти інтереси 
останніх, загальними зборами найманих працівників шляхом 
голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголо
сувало більшість найманих працівників або 2/3 делегатів кон
ференції. Рішення про оголошення страйку оформляється 
протоколом.

Орган, який очолює страйк, зобов’язаний письмово попере
дити власника або уповноважений ним орган н£ пізніше як  за 
7 днів до початку страйку, а в разі прийняття рішення про 
страйк на безперервно діючому виробництві -  за 15 днів. 
Пласник або уповноважений ним орган зобов’язаний в най- 
ісоротший строк повідомити постачальників і споживачів, 
транспортні організації, а також інші зацікавлені підприєм
ства, установи, організації про рішення найманих працівни
ків про оголошення страйку. В разі проведення зборів, мітин
гів, пікетів за межами підприємства орган, який очолює 
страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий 
орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування 
не пізніше як  за 3 дні.

Незаконними визнают ься страйки :
• оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, 

державних кордонів та адміністративно-територіального 
устрою України, а також з вимогами, що порушують 
права людини;

• оголошені без додержання найманими працівниками, 
профспілкою, об’єднанням профспілок чи уповноважени
ми ними органами положень Закону України «Про ви
рішення колективного трудового спору»;

• розпочаті з порушенням найманими працівниками, проф
спілкою, об’єднанням профспілок чи уповноваженими 
ними органами вимог вищезазначеного Закону;

• я к і оголошені або проводяться під час здійснення при
мирних процедур.

Забороняється проведення страйку, якщо припинення пра
цівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, 
довкіллю або перешкоджає запобіганню аваріям, катастро
фам, епідеміям та епізоотіям чи боротьбі зі стихійним лихом.

У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада 
України або Президент України можуть заборонити проведен
ня страйків на строк, що не перевищує одного місяця.

За працівниками, як і не брали участі у страйку, але не 
мали можливості виконувати свої трудові обов’язки, зберіга
ється заробітна плата в розмірах не нижче від установлених 
трудовим законодавством та колективним договором, як  за 
час простою не з вини працівника.

_________________________ Трудове право України. Соціальний захист
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ПРАВОЗНАВСТВО

Суду

Збройних сил 
України Органів дер

жавної влади

Органів
прокуратури

Забороняється
проведення

страйку
працівниками

Органів 
безпеки та 

правопорядку

4. Заробітна плата

Буква закону -  К он ст ит уц ія  України
Ст. 43. Кожен має право на належні, безпечні і здо 

рові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від ви 
значеної законом...

Норма закону
Заробітна плата -  це винагорода, обчислена, ян 

правило, у  грошовому виразі, як у  за  трудовим догово 
ром власник або уповноваж ений ним орган виплачуй 
працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов ви
конуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 
результатів його праці та господарської діяльності підприєм
ства.

Структурно заробітна плата складається з  трьох частин:

Основна заробітна 
плата

Додаткова 
заробітна плата

<Г7Г■ ■ - 1 — ’ 4\V ..7■
Заохочувальні

виплати

• Це винагорода за 
виконану роботу 
відповідно до вста
новлених норм пра
ці, яка встановлю
ється у вигляді та
рифних ставок 
(окладів) і відряд
них розцінок для 
робітників і посадо
вих окладів -  для 
службовців

• Це винагорода за 
працю понад уста
новлені норми, за 
трудові успіхи та ви
нахідливість і за осо
бливі умови праці.

•  Вона включає допла
ти, надбавки, гаран
тійні та компенсацій
ні виплати, передба
чені чинним законо
давством, премії, 
пов’язані з виконан
ням виробничих за
вданьУ™,. ----- --------->

"--...............■•■—і-.....  ч
•  Це винагорода за 

підсумками роботи 
за рік, премії за 
спеціальними сис
темами та інші гро
шові й матеріальні 
виплати, які не пе
редбачені актами 
чинного законодав
ства або провадять
ся понад встанов
лені норми
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Розмір заробітної плати формується з урахуванням міні- 
міиіьної заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата -  це законодавчо встановле
ний розмір оплати за просту, некваліфіковану працю, нижче 
її кого не можуть провадитися виплати за виконану працівни
ком місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною га-
I їм 11 тією, обов’язковою на всій території України для підпри- 
і мств усіх форм власності і господарювання.

Система оплати праці -  це спосіб нарахування розмірів 
їй і нагороди, належної виплати працівникам відповідно до 
пкісних і кількісних показників їх  праці, в окремих випад
ки* -  кінцевих результатів.

Розрізняють такі сист еми заробітних плат :
• відрядна -  за якої заробіток нараховується за виконаний 

обсяг робіт, вироблену продукцію за відрядними розцін
ками, обчисленими, виходячи з установлених тарифних 
ставок і норм виробітку або часу;

• акордна -  на заробітну плату виділяється сума за вико
нання певного обсягу робіт незалежно від строку їх  ви
конання (на будівництво певної споруди);

• погодинна -  розмір заробітної плати встановлюється за
лежно від годин, проведених на роботі, та кваліф ікації 
робітника. Може бути почасова, поденна та помісячна.

Основою встановлення та регулювання оплати праці на під- 
іфиємствах, установах, організаціях є тарифна система. 
Остання включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми поса
дових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (до
ні дники).

Тарифна сітка -  це пікала, що визначає співвідношення в 
оплаті праці різних груп працівників залежно від їх  кваліфі
кації. Тарифна сітка формується на основі тарифної ставки 
робітника першого розряду, що встановлюється у  розмірі, 
який перевищує законодавчо визначений розмір мінімальної 
заробітної плати, та міжкваліфікаційних співвідношень роз
мірів тарифних ставок.

На відміну від посадового окладу, передбаченого для кож
ної посади, тарифна ставка встановлюється для цілої групи 
робочих професій, віднесених до певного розряду.

Тарифна ст авка  -  це розмір оплати праці певної складнос
ті на різних видах робіт за одиницю часу (година, день, мі
сяць) залежно від кваліфікаційного розряду працівника.

Заробітна плата працівників підприємств на території 
України виплачується у грошових знаках. Колективним до
говором, як  виняток, може бути передбачено часткову випла
ту заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості),

_______________________Трудове право України. Соціальний захист
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де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у гро
шовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників. 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робо
чі дні в строки, встановлені у  колективному договорі, але не 
рідше двох разів на місяць через проміжок часу, який не пе
ревищує шістнадцяти календарних днів. У разі коли день ви
плати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 
неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

5. Охорона праці
Норма закону

Охорона праці -  це сист ем а правових, соціально- 
економічних, організаційно-технічних і лікувально- 
профілактичних заходів і засобів, спрямованих на зб е 
р еж ення здоров’я  і працездатност і людини у  процесі 
праці.

--------------- ------—-------- .-- -
Загальні норми 
охорони праці

Відповідність вимогам, які 
гарантують здорові та 
безпечні умови праці

Захист працюючих від 
впливу шкідливих умов 
праці

Дотримання санітарних 
норм у приміщеннях

■ r U**-------------------------------
Роботодавець зобов’язаний за свої кошти організовувати 

проведення попереднього і періодичних медичних оглядів 
працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкід
ливими та небезпечними умовами праці, а також щорічного 
обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Робото
давець повинен проводити розслідування та вести облік не
щасних випадків, професійних захворювань і аварій на ви
робництві.

Щодо виконання вимог нормативних актів про охорону 
праці працівник зобов ’язаний :
• знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з машинами, механізмами,

Дотримання техніки без
пеки та пожежної безпеки

Наявність і функціонуван-« 
ня санітарно-побутових 
приміщень

Експлуатація устаткування 
у відповідності до правил
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устаткуванням та іншими засобами виробництва, користу- 
ватися засобами колективного та індивідуального захисту;

• додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбаче
них колективним договором (угодою, трудовим договором) 
та правилами внутрішнього трудового розпорядку підпри
ємства, установи, організації;

• проходити у встановленому порядку попередні та періодич
ні медичні огляди;

• співробітничати з власником або уповноваженим ним орга
ном у справі організації безпечних та нешкідливих умов 
праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення 
будь-якої виробничої ситуації, яка  створює загрозу його 
життю чи здоров’ю людей, я к і його оточують, і навколиш
ньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку 
свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. 
Державний нагляд  за додержанням законів та інших

нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:
• центральний орган виконавчої влади з нагляду за охоро

ною праці;
• спеціально уповноважений державний орган з питань раді

аційної безпеки;
• спеціально уповноважений державний орган з питань по

жежної безпеки;
• спеціально уповноважений державний орган з питань г іг і

єни праці.
Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці здійснюють професійні спілки, їх  об’єднання в 
особі виборних органів і представників.

За порушення законодавства та інших нормативних актів, 
створення перешкод для діяльності посадових осіб державно
го нагляду за охороною праці і представників профспілок 
кинні працівники притягуються до дисциплінарної, адміні
стративної, матеріальної або кримінальної відповідальності.

Розв’яжіть логічний ланцюжок
За поданими даними зробіть висновок, якого вивченого 

вами питання стосується логічний цифровий ланцюжок, 
і дайте пояснення кожному значенню:

З місяці, 10 днів, 3 дні, 10 днів, 3 дні, 3 місяці.
Складіть свій цифровий ряд з іншого питання розглянутої 
теми й запропонуйте його для вирішення однокласникам.

4b Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення поняттю «індивідуальні трудові спори».
2. Я кі органи розглядають індивідуальні трудові спори?
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3. Назвіть органи, що вирішують колективні трудові спори 
(конфлікти).

4. Схарактеризуйте порядок організації та проведення 
страйку.

5. Я кі види заробітної плати існують в Україні?
6. Я кі органи здійснюють нагляд і контроль за додержан

ням законодавства про працю?

§ 74. Соціальний захист в Україні
1. Поняття соціального захисту. Соціальне 

забезпечення
Буква закону -  К он ст ит уц ія  України

Ст. 46. Громадяни мають право на соціальний за
хист, що включає право на забезпечення їх  у разі по
вної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках, пе
редбачених законом.

І»—  Норма закону
Соціальний захист  -  сист ем а матеріального за б е з 

п ечення і обслуговування громадян на випадок ст аро
сті, інвалідност і, хвороби, в ра зі втрати годувальника 
та в інших установлених законодавством  випадках.

Право на соціальний захист регулюється Конституцією та 
законами України:" «Про загальнообов’язкове державне пен
сійне страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тим
часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням», «Про загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування від нещасного випадку на ви
робництві та професійного захворювання, я к і спричинили 
втрату працездатності», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття», іншими зако
нодавчими актами.

Важливими видами соціального забезпечення є пенсії та 
допомоги.

Норма закону
Д опомога -  це грошова виплата (одноразова чи п е

ріодична), яка  призначаєт ься окремим категоріям гро
мадян у  порядку і розмірах, передбачених законодав
ством.
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Численні види допомоги у системі соціального забезпечен
ня можуть бути класифіковані за різними підставами :

• за цільовим призначенням (допомога, що компенсує заро
біток; допомога, яка  надана як  додаткова матеріальна 
допомога для покриття разових витрат, а саме при на
родженні дитини, на поховання; допомоги, я к і повинні 
забезпечити засоби до існування на період відсутності за
робітку);

• за тривалістю виплат (одноразові, щомісячні, періодичні);
• за джерелом виплати (допомога із позабюджетних фон

дів, допомога із державного бюджету).
Чинним законодавством передбачено такі види допомоги :
• допомога по тимчасовій непрацездатності;
• допомога по вагітності та пологах;
• допомога при народженні дитини; j
• допомога по догляду за дитиною до досягнення нею три

річного віку;
• допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми;
• допомога на поховання;
• одноразова допомога потерпілому від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, я к і спри
чинили втрату працездатності;

• допомога по безробіттю;
• допомога вимушеним переселенцям; допомога біженцям;
• інші види допомоги.
З метою удосконалення системи соціального забезпечення 

був прийнятий Закон України «Про соціальні послуги», який 
визначає основні організаційні та правові засади надання со
ціальних послуг особам, я к і перебувають у складних життє
вих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Норма закону
Соціальні п о сл уги  -  комплекс правових, економіч

них, психологічних, освітніх, медичних, реабілітацій
них та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні 
групи чи індивідів, як і перебувають у складних життє
вих обставинах та потребують сторонньої допомоги, 
з  метою поліпшення або відт ворення їх життєдіяль
ності, соціальної адаптації та повернення до повноцін
ного життя.

Основними формами надання соціальних послуг є матері
альна допомога та соціальне обслуговування.

Матеріальна допомога надається особам, що перебувають у 
складній життєвій ситуації, у  вигляді грошової або натураль
ної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і осо
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бистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та ін
ших предметів першої необхідності, палива, а також техніч
них і допоміжних засобів реабілітації.

Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання 
соціальних послуг:

• за місцем проживання особи (вдома);
• у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
• у реабілітаційних установах та закладах;
• в установах та закладах денного перебування;
• в установах та закладах тимчасового або постійного пе

ребування;
• у територіальних центрах соціального обслуговування;
• в інших закладах соціальної підтримки (догляду).

В иди со ц іа л ьн и х  п о с л у г

Соціально-
7 ; . ....." \'л
П с и х о л о  Соціально- Соціально-

побутові ♦ г і ч н і ♦ медичні ♦ економічні
послуги послуги послуги послуги

ЛҐ \ Ґ ' ' " Л • 1 ' ' Л
• Забезпечення • Надання кон • Консультації • Задоволення

продуктами сультацій 3 щодо запобі матеріальних
харчування, питань психіч гання виник потреб осіб,
інвентарем, ного здоров’я ненню та роз які перебува
гарячим хар та поліпшення витку можли ють у склад
чуванням, відносин 3 вих органічних них життєвих
транспортни оточуючим розладів осо обставинах, у
ми послуга соціальним би, збережен формі надан
ми, здійснен середови ня, підтримка ня натураль
ня соціально- щем, надання та охорона її 

здоров’я, здій
ної чи грошо

побутового методичних вої допомоги
патронажу, порад снення профі • Інші види со
виклик лікаря, лактичних, ціальних по
придбання та лікувально- слуг (юридич
доставка ме оздоровчих ні, інформа
дикаментів заходів ційні, послуги 

з працевла
штування)

Соціальні послуги можуть надаватися як  за плату, так і 
безоплатно.

2, Соціальне страхування в Україні
Страхування може бути загальнообов’язковим державним, 

добровільним та обов’язковим.

—  Норма законуV" ijrr"‘r' .

Загальнообов’я зк о в е  д ерж авн е соц іальн е ст рах у
вання -  це сист ема прав, обов’я зк ів  і гарантій, яка  
передбачає надання соціального захисту, що включає
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матеріальне за безп еч ення громадян у р а зі хвороби, по
вної, часткової або тимчасової втрати працездат нос
ті, втрати годувальника, безробіт тя з  незалежних від 
них обставин, а також у  старост і та в інших випад
ках, передбачених законом, за рахунок грошових фон
дів, що формуються шляхом сплати страхових вн еск ів  
власником або уповноваженим ним органом, громадя
нами, а також бюджетних та інших джерел, п еред
бачених законом.

Залежно від страхового випадку основними видами загаль
нообов'язкового державного соціального страхування є:

• пенсійне страхування;
• '  страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат

ності та витратами, зумовленими народженням та похо
ванням;

• медичне страхування;
• страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, як і спричинили втрату пра
цездатності;

• страхування на випадок безробіття.
Суб’єктами загальнообов’язкового державного страхування 

є застраховані громадяни, а в окремих випадках -  члени їх 
сімей та інші особи. Об’єктом загальнообов’язкового держав
ного соціального страхування є страховий випадок, із настан
ням якого у застрахованої особи виникає право на отримання 
матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Загальнообов'язковому державному соціальному страхуван
ню підлягають:

• особи, як і працюють на умовах трудового договору на 
підприємствах, в організаціях, установах незалежно від 
їх  форм власності чи у фізичних осіб;

• особи, я к і забезпечують себе роботою самостійно (члени 
творчих спілок та інші), громадяни -  суб’єкти підпри
ємницької діяльності.

Запитання для самоперевірки
1. Що таке соціальне забезпечення?
2. Я кі закони України регулюють право на соціальний за

хист?
3. Дайте визначення загальнообов’язковому державному со

ціальному страхуванню.
4. Я кі види державного соціального страхування гаранту

ються за законами України?

____________________________ Трудове право України. Соціальний захист
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§ 75. Пенсії в Україні
1. Поняття пенси. Системи пенсійного 

забезпечення
Норма закону

П енсія  -  щомісячна грошова виплата в сист ем і 
загальнообов’язкового  державного пенсійного страху 
вання, я к у  отримує застрахована особа в ра зі до ся г 
н ення нею передбаченого законом пенсійного віку чи ви 
знання її інвалідом, або виплати, як і отримують чле
ни її сім ’ї у  випадках, визначених законом.
Система пенсійного забезпечення в Україні

Перший рівень -  солідарна система загальнообов’язкового дер
жавного пенсійного страхування, що базується на засадах солі
дарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання 
соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду в порядку, 
передбаченому Законом України «Про загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхування»

Другий рівень -  накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, що базується на засадах 
накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фон
ді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страху
вання довічних пенсій і одноразових виплат в порядку, передба
ченому законом

Третій рівень -  система недержавного пенсійного забезпечення, 
що базується на засадах добровільної участі громадян, робото
давців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою 
отримання громадянами пенсійних виплат у порядку, передбаче
ному законодавством про недержавне пенсійне забезпечення

Перший рівень становить систему загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні -  
систему накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати 
пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного 
забезпечення в Україні. Обов’язковість участі або обмеження 
щодо участі громадян у відповідних рівнях та отримання пен
сійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного 
забезпечення.

2. Види пенсій. Страховий стаж
Нове законодавство про пенсійне страхування чітко визна

чає два види пенсійного за безп еч ення: пенсійн і виплати і со 
ціальні послуги. Пенсійні виплати здійснюються за рахунок
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___________________________ Трудове право України. Соціальний захист

коштів Пенсійного фонду у  солідарній системі та Накопичу- 
пального фонду у  накопичувальній системі.

Пенсії за віком призначаються за наявності двох умов: в іку 
60 років для чоловіків і 55 (60) років для жінок та страхового 
стажу (можливі зміни пенсійного віку). Пенсійний вік для 
чоловіків державних службовців найближчим часом може 
збільшитися до 62 років. Проектом пенсійної реформи перед
бачено збільшення страхового стажу до 35 років для чоловіків 
та 25 років для жінок. Якщо особа виявить бажання працю
вати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за ві
ком підвищується від 3 % розміру пенсії, якщо відкладено 
вихід на пенсію на 1 рік, й до 85,32 %, якщо вихід на пенсію 
відкладено на 10 років.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інва
лідності, що спричинила повну або часткову втрату працездат
ності внаслідок загального захворювання (в тому числі калі
цтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за 
наявності страхового стажу. Пенсія по інвалідності признача
ється незалежно від того, коли настала інвалідність: у  період 
роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробни
цтві та професійного захворювання призначається відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соці
альне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, я к і спричинили втрату праце
здатності».

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три 
групи інвалідності. Особи, визнані інвалідами, мають право на 
пенсію по інвалідності за наявності такого страхового стажу на 
час настання інвалідності: до досягнення особою 23 років
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включно -  2 роки; від 24 років до досягнення особою 26 років 
включно -  3 роки; від 27 років до досягнення особою 31 року 
включно -  4 роки; для осіб 32 років і старших -  5 років.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової 
військової служби, то пенсія по інвалідності призначається 
особі незалежно від наявності страхового стажу.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається не
працездатним членам сім’ї померлого годувальника, я к і були 
на його утриманні, за наявності в годувальника на день смер
ті страхового стажу, який був би необхідний йому для призна
чення пенсії по інвалідності, а в разі смерті пенсіонера -  не
залежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям 
пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається неза
лежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Особі, яка  має одночасно право на різні види пенсії (за ві
ком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), при
значається один із цих видів пенсії за ї ї  вибором.

Норма закону
Страховий ст аж  -  період (строк), протягом якого  

особа п ідлягає загальнообов’язковом у державному пен 
сійному страхуванню та за  який щомісяця сплачує 
страхові вн ески  в сумі, не меншій, ніж мінімальний 
страховий внесок.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за ві
ком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у 
зв’язку з втратою годувальника, крім наявного страхового 
стажу, зараховується ;також на загальних підставах відповід
но: період з дня встановлення інвалідності до досягнення за
страхованою особою віку, передбаченого законом; період з дня 
смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку, 
передбаченого законом.

3. Пенси Накопичувального фонду
Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку має 

право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за 
рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її  
накопичувальному пенсійному рахунку. Страхування і випла
та довічної пенсії здійснюється згідно із Законом України 
«Про страхування» страховою організацією, обраною застра
хованою особою.

Розмір довічної пенсії розраховується страховою організа
цією, виходячи з вартості оплаченого договору страхування 
довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного 
доходу, {забезпечуваного страховою організацією, видатків,
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пов’язаних з подальшим інвестуванням зазначених сум, та з 
урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини три- 
палості життя.

Страхові організації, що здійснюють страхування і випла
ту довічної пенсії, створюють Централізований страховий 
фонд та забезпечують свою платоспроможність відповідно до 
законодавства про страхову діяльність. Одноразова виплата 
застрахованій особі з коштів Накопичувального фонду здій
снюється територіальним органом Пенсійного фонду.

Страхова організація, що здійснює виплати довічних пен
сій, зобов’язана пропонувати застрахованій особі такі види 
довічних пенсій: довічна пенсія з установленим періодом, до
вічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя.

Jbsmf. Норма закону
Довічна пенсія з  установленим періодом -  щомі

сячна виплата, яка  здій сню єт ься протягом життя 
пенсіонера, але не менше ніж протягом десят и років  
з  дня  її призначення. У ра зі смерті пенсіонера право 
на отримання призначеної довічної п ен сії протягом  
уст ановленого періоду мають спадкоємці, за значен і в 
договорі страхування довічної п ен сії або визначені в ід 
повідно до Цивільного к одек су  України.

Довічна обумовлена пенсія -  щомісячна виплата, 
яка  здій сню єт ься протягом життя пенсіонера. У разі 
якщ о загальна сума довічної обумовленої пенсії, випла
чена п енсіон еру на момент смерті, є меншою, ніж сума 
вартост і договору страхування довічної п ен сії на час 
його укладення, р ізниця коштів між зазначеними с у 
мами виплачується спадкоємцям , зазначеним  у догово
р і страхування довічної п ен сії або визначеним відповід
но до Цивільного к одек су  України.

Довічна пенсія подружжя -  щомісячна виплата, 
яка  зд ій сню єт ься протягом життя пенсіонера, а п ісля  
його смерті -  його чоловіку (дружині), який (яка) дося- 
гли пенсійного віку, протягом їх життя.

Застрахована особа має право вільного вибору одного з ви
дів довічних пенсій. Дострокове припинення дії договору стра
хування довічної пенсії за бажанням сторін забороняється.

4. Недержавне пенсійне забезпечення
Загальні засади недержавного пенсійного забезпечення в 

Україні визначає Закон України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення».

Н едержавне п енсійне за безп еч ення здійсню єт ься:

____________________________Трудове право України. Соціальний захист
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• пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних 
контрактів м іж  адміністраторами пенсійних фондів т 
вкладниками таких фондів;

• страховими організаціями шляхом укладення договорім 
страхування довічної пенсії, страхування ризику настаи 
ня інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до 
законодавства;

• банківськими установами відповідно до законодавства 
шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних 
депозитних рахунків для накопичення пенсійних заоща
джень у  межах суми, визначеної для відшкодування 
вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсійних  
виплат :

• пенсія на визначений строк;
• одноразова пенсійна виплата.
Підстави для зд ій сн ення пенсійних виплат пенсійними

фондами :
• досягнення учасником фонду пенсійного віку;
• визнання учасника фонду інвалідом;
• медично підтверджений критичний стан здоров’я  учасни

ка фонду;
• виїзд учасника фонду на постійне місце проживання за 

межі України;
» смерть учасника фонду.
У випадку смерті страхувальника його пенсійні кошти пе

реходять до спадкоємців й виплачуються як  одноразова пен
сійна виплата.

Розв’яжіть ситуацію
Чи має хтось з ваших родичів право на пенсію? Який саме 

вид пенсії він (вона) отримує? Прочитайте статтю із норма- 
тивно-правового документа та зробіть розрахунки пенсії для 
своїх родичів. Співвіднесіть із розміром пенсії, яку вони отри
мують. Чи збігаються ці дані?

Ст. 27 Закону України «Про за гал ьн ообов ’я зк о в е  д ерж ав
н е п ен сій н е ст рахування»

1. Розмір пенсії за віком визначається за формулою:
П = Зп х Кс, де:
П -  розмір пенсії, у гривнях;
Зп -  заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визна

чена відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислю
ється пенсія, у  гривнях;

Кс -  коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.
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2. За бажанням застрахованої особи частина розміру пенсії 
на віком за період страхового стажу, набутого до дня набрання 
чинності цим Законом, може бути визначена відповідно до 
раніше діючого законодавства, а частина розміру пенсії за 
період страхового стажу, набутого після набрання чинності 
цим Законом, -  відповідно до цього Закону.

При цьому частина розміру пенсії за віком, обчислена за 
раніше діючим законодавством, не може перевищувати мак
симальних розмірів пенсій, визначених законом для відповід
них категорій пенсіонерів, та не може бути нижчою, ніж  роз
мір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової грошової 
допомоги на прожиття, що діяли на день набрання чинності
цим Законом.

£
Запитання для самоперевірки

1. Що таке пенсія?
2 .3  яких рівнів складається система пенсійного забезпе

чення в Україні?
3. Назвіть види пенсій за солідарною та накопичувальною 

системами.
4. Що таке страховий стаж?

___________________________ Трудове право України. Соціальний захист
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Завдання для узагальнення за темою
І. Виконайте тестові завдання

1. Що є предметом трудового права?
A. Економічний зиск, а саме заробітна плата.
Б. Відносини, змістом яких є сам процес праці.
B. Відносини, що регулюють право власності.
Г. Відносини, змістом яких є результат праці.

2. Назвіть стан трудової діяльності працівника, що веде до зм і
ни суттєвих умов трудового договору.
A. Звільнення.
Б. Переміщення.
B. Переведення.
Г. Підвищення.

3 . Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється:
A. Нормальна тривалість робочого часу.
Б. Неповний робочий час.
B. Скорочений робочий час.
Г. Ненормований робочий день.

4. Вид юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку 
працівника відшкодувати збиток, заподіяний підприємству, 
установі, організації в результаті невиконання чи неналеж
ного виконання трудових обов’язків у встановленому зако 
ном розмірі і порядку.
A. Майнова відповідальність.
Б. Матеріальна відповідальність.
B. Трудова відповідальність.
Г. Адміністративна відповідальність.

5. Яка структура не є органом з вирішення колективних трудо
вих спорів?
A. Комісія з трудових спорів (КТС).
Б. Примирна комісія.
B. Трудовий арбітраж.
Г. Національна служба посередництва і примирення.

6. Комплекс економічних, психологічних, освітніх, медичних та 
інших заходів, спрямованих на окрем і соціальні групи чи
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індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах 
та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення їх 
життєдіяльності та повернення до повноцінного життя.
A. Соціальна допомога.
Б. Соціальна реабілітація.
B. Соціальна виплата.
Г. Соціальна послуга. !

7. Визначте, який вид загальнообов’язкового державного со 
ціального страхування залежно від страхового випадку не 
передбачений законодавством України.
A. Страхування по вагітності і пологах.
Б. Пенсійне страхування.
B. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце

здатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням.

Г. Медичне страхування.
8 . Які пенсійні виплати здійснюються за рахунок коштів Пен

сійного фонду у солідарній системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного струхування?
A. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника.
Б. Пенсія за віком.
B. Пенсія по інвалідності.
Г. Довічна пенсія подружжя.

9. Які умови трудового договору, що встановлюються угодою 
сторін, є обов’язковими?
A. Про встановлення випробування.
Б. Про трудову функцію.
B. Про забезпечення житлом.
Г. Про надання для дитини працівника місця в до

шкільному дитячому закладі.
Ґ. Про розмір винагороди за роботу.

10. Який із зазначених обов’язків повинен виконувати власник 
або уповноважений ним орган?
A. Створювати умови для зростання продуктивності праці. 
Б. Забезпечувати трудову і виробничу дисципліну.
B. Дбайливо ставитися до майна.
Г. Додержуватися вимог нормативних актів про охорону 

праці, техніку безпеки та виробничої санітарії.
Ґ. Поліпшувати умови праці та побуту.
Д. Працювати чесно і сумлінно.

11. Установіть відповідність м іж категоріями працівників та тр и 
валістю щорічної основної відпустки.

_______________________ Трудове право України. Соціальний захист
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1. Неповнолітні особи. А. Не більше
2. Інваліди І і II групи. 28 к/д.
3. Керівні, педагогічні, науково- Б. ЗО к/д. 
педагогічні працівники освіти В. 31 к/д. 
та наукові працівники. Г. 45 к/д.
4. Промислово-виробничий персонал Ґ. 56 к/д. 
вугільної, металургійної, електро
енергетичної промисловості.

12. Установіть відповідність м іж визначеннями та назвами сис
тем заробітної плати.
1. Плата за виконання певного обсягу А. Відрядна, 
робіт незалежно від строку їх  виконан- Б. Звичайна, 
ня (за будівництво певної споруди). В. Погодинна.
2. Розмір заробітної плати встановлю- Г. Акордна, 
ється залежно від годин, проведених
на роботі, та кваліф ікації робітника.
3. Заробіток нараховується за виконаний обсяг 
робіт, вироблену продукцію за розцінками, 
обчисленими з огляду на установлені 
тарифні ставки і норми виробітку.

II. Порівняйте поняття
A. Нормальна тривалість робочого часу -  скорочений робо

чий час -  неповний робочий час.
Б. Щорічна основна відпустка -  додаткова відпустка.
B. Повна матеріальна відповідальність -  обмежена матері

альна відповідальність -  кратна матеріальна відпові
дальність.

Г. Солідарна система загальнообов’язкового державного пен
сійного страхування -  накопичувальна система загально
обов’язкового державного пенсійного страхування.

III. Виправте помилки, допущені учнем у самостійній роботі з 
трудового права
A. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо 

інше не встановлено законодавством України, не 
може перевищувати одного місяця, а в окремих ви
падках, за погодженням з відповідним виборним ор
ганом первинної профспілкової організації, -  3-х м і
сяців.

Б. Джерелами локального регулювання умов праці є ге
неральна, галузева та інституціональна угоди.

B. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, 
заохочення та нагороди за успіхи в роботі та відомос
ті про стягнення.
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Г. Нічним вважається час з 22 до 7 години доби. При 
роботі в нічний час встановлена тривалість роботи 
(зміни) скорочується на дві години.

Ґ. Дисциплінарне стягнення застосовується власником 
або уповноваженим ним органом безпосередньо за ви
явленням проступку, але не пізніше трьох днів з дня 
його виявлення, не рахуючи часу звільнення праців
ника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездат
ністю або перебування його у  відпустці. Дисциплінарне 
стягнення не може бути накладене пізніше одного м і
сяця з дня вчинення проступку.

Д. Індивідуальні трудові спори розглядаються примир
ними комісіями та районними (міськими) судами.

IV. Розв’яжіть ситуацію
Директор навчального закладу, що працював за розкла

дом шестиденного робочого тижня, зобов’язав класних керів
ників заходи виховного та розважального характеру (а саме 
свята, тематичні вечори та дискотеки) проводити після закін
чення навчальних занять у останній робочий день тижня, тобто 
суботу. Не дивлячись на обґрунтоване пояснення такого роз
порядження, класні керівники не погодилися з наказом дирек
тора.

• Надайте консультацію робітникам навчального закладу 
щодо законності обґрунтування їхньої відмови. Запропо
нуйте свій шлях вирішення даного конфлікту.

________________________ Трудове право України. Соціальний захист
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СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 76. Загальна характеристика 
сімейних та прирівняних до них 

відносин
1. Поняття сімейного права

Серед різноманітних суспільних відносин, урегульованих 
правом, виокремлюють сферу досить складних людських сто
сунків, я к і засновані на родинних зв’язках або спрямовані на 
їх створення та водночас можуть містити елементи економіч
ного характеру. Це -  сімейні правовідносини. Вони виника
ють на основі укладання шлюбу, народження чи усиновлення 
дітей, прийняття дитини на виховання. Ці відносини за своїм 
змістом дуже близькі до цивільних. Однак вони мають осо
бливості, я к і дають підстави виділити їх в окрему сферу, а 
норми, що їх регулюють, -  в окрему галузь права -  сімейне 
право.

Норма закону
Сімейне право -  це галузь права, яка  становить с у 

купніст ь правових норм і принципів, що регулюють та 
охороняють особист і і пов’я зан і з  ними майнові в ідно
сини фізичних осіб, що виникають зі шлюбу і належ
ност і до сім ’ї.

Предметом сім ейного права є особисті немайнові та майно
ві відносини, я к і виникають у зв’язку зі шлюбом, споріднен
ням, усиновленням, опікою та піклуванням, прийняттям ди
тини в сім’ю для виховання та у зв’язку з іншими підставами, 
не забороненими законом і такими, що не суперечать моральним
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иісадам суспільства і ґрунтуються на рівності та майновій 
і п мостійності ї ї  учасників.

Сімейні правовідносини мають особливості, як і відрізня
ти , їх від інших правовідносин.

_________________________________________ ■ Сімейне право України

Суб’єктами сімейних правовідносин можуть бути лише фізич- 
пі особи, як і перебувають у шлюбі, кровному спорідненні чи від
носинах усиновлення. Сімейний кодекс встановлює такий пере
пік. суб’єктів сімейних правовідносин:

• подружжя;
• батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені;
• баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки;
• рідні брати; мачуха, вітчим, падчерка, пасинок.
При цьому усі інші родичі (двоюрідні брати та сестри, тітка, 

дядько, племінники, племінниці та ін.) не є учасниками сімей
них правовідносин, за винятками, встановленими законом. 
Об'єктами сімейних правовідносин можуть бути майнові блага 
(І>очі), особисті немайнові блага, дії, у тому числі послуги. Зміс
том сімейних правовідносин є суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки.

Юридичний вплив на вольову поведінку учасників сімейних 
правовідносин здійснюється за допомогою певної сукупності 
ласобів, прийомів, способів, що становлять методи сімейного 
права.



ПРАВОЗНАВСТВО

Сімейне право має ряд принципів, відповідно до яких воно 
впливає на суспільні відносини.

Державна охорона 
сім’ї, материнства, 

батьківства

Недопустимість 
державного або 

будь-якого іншого 
^втручання в сімейне 

життя

Пріоритет сімейного \  
виховання І

2. Джерела сімейного права
До джерел сімейного права відносяться нормативно-правові 

акти, як і в сукупності становлять сімейне законодавство. Загаль
ні засади правового регулювання сімейних відносин визначені в:

1. Конституції України (ст. 32, 41, 51, 52) -  загальні засади 
правового регулювання сімейного законодавства.

2. Законах України, як і є найважливішими джерелами сімей
ного права, оскільки вони містять норми, що закріплюють пра
вовий механізм регулювання сімейних правовідносин тощо. За
кони України «Про охорону дитинства», «Про попередження на
сильства в сім’ї». Окреме місце посідають Цивільний кодекс 
України (ст. 8, 20; ч. 2 ст. 72; ч. 2 ст. 129; ч. З ст. 138; ч. З 
ст. 139) та Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р. 
(чинний з 1 січня 2004 p.).

3. Укази і нормативні розпорядження Президента України.
4. Постанови і нормативні розпорядження Кабінету Мініст

рів України.
5. Договори, якими регулюються сімейні відносини (укладан

ня шлюбного договору, виховання дітей тощо).
6. Звичай.
7. Міжнародні договори (Конвенція ООН про права дитини 

тощо).



3. Сімейний кодекс України

Сімейне право України-----------------------------------------------------------  ^

Основним регулятором усього розмаїття сімейних правовідно
син є Сімейний кодекс України. Норми Сімейного кодексу  відпо- 
мідають реаліям сьогодення, європейським стандартам правового 
регулювання, узгоджені з положеннями міжнародних актів, на- 
симперед Загальної декларації прав людини та Конвенції ООН
11 ро права дитини, ратифікованих Україною.

Належне місце серед регуляторів сімейних відносин належить 
договору. Вперше задекларовано можливість вирішення окремих 
питань, керуючись звичаями. Запровадження таких унікальних 
правових інститутів, як сепарація, відображає національні тра
диції, моральні та релігійні засади функціонування українсько
го суспільства. Відлунням вимог практики стало і врегулювання 
нідносин між жінкою та чоловіком, що проживають однією 
сім’єю без реєстрації шлюбу, повернення в законодавство однієї 
із можливих форм виховання дітей -  патронату.

Сімейний кодекс охоплює широке коло відносин у сфері сім’ї, 
регулює особисті та майнові відносини між подружжям, батьками 
і дітьми, усиновлювачами та усиновленими, бабою, дідом, праба
бою, прадідом та онуками, рідними братами та сестрами, мачу
хою, вітчимом та падчеркою, пасинком, іншими членами сім’ї.

За своєю структурою Сімейний кодекс складається із семи 
розділів: 1. Загальні положення. 2. Шлюб. Права та обов’язки 
подружжя. 3. Права Та обов’язки матері, батька і дитини.
4. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
5. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 6. Застосу
вання Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без грома
дянства. Застосування законів іноземних держав та міжнарод
них договорів в Україні. 7. Прикінцеві положення.

4. Сім’я. Підстави створення с ім ’ї
В історії людського суспільства немає більш давнього утво

рення, ніж сім’я. Вона з’явилася навіть раніше, ніж виникла 
сама держава. Сім’я  стала і залишається до сьогодні основним 
інститутом соціалізації людини.

Буква закону -  Сімейний к о д ек с України
Ст. 3. Сім’я
1. Сім’я є первинним та основним осередком суспіль

ства.
2. Сім’ю складають особи, як і спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 
обов’язки.
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Сім’я важлива і цінна як для кожної людини, так і для дер- 
жави. Якщо вищою цінністю для демократичної держави є лю
дина, то і те, що має значення для людини, повинно бути істот
ним для держави. У зв’язку з цим сім’я знаходиться під захистом 
держави.

Проте сімейні відносини урегульовані не лише нормами пра
ва, а й звичаями, нормами моралі, догмами релігії, угодами. 
Сімейні відносини регулюються нормами права лише в тій час
тині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів 
їх учасників та інтересів суспільства. Тому поняття сімейних 
відносин ширше за поняття сімейних правовідносин. Підстава
ми виникнення сім’ї є шлюб, кровне споріднення осіб, усиновлен
ня, а також інші підстави, як і не заборонені законом, і такі, що 
не суперечать моральним засадам суспільства.

Сімейний кодекс не містить вичерпного переліку підстав 
виникнення сім’ї. Тому сім’ю складають не тільки особи, як і, 
наприклад, зареєстрували шлюб, а й ті, я к і проживають од
нією сім’єю без реєстрації шлюбу (фактичне подружжя). Та
ким чином, до членів сім’ї в першу чергу належать подружжя, 
батьки і діти, я к і за загальним правилом є осередком сімей
ного союзу. Подальше коло членів сім’ї може варіюватися за
лежно від конкретних обставин, починаючи від найближчих 
кровних родичів (висхідних, низхідних і бічних ліній спо
рідненості) і закінчуючи особами, як і спільно проживають в 
одному домі («під одним дахом») як  члени сім’ї.

5. Способи захисту сімейних прав та інтересів
Особа має право на захист свого сімейного права в разі його 

порушення, невизнання або оспорювання.

Буква закону -  Сімейний к о д ек с України
Ст. 18. Захист сім ейних прав та інт ер есів
1. Кожен учасник сімейних відносин, який досяг 

чотирнадцяти років, має право на безпосереднє звер
нення до суду за захистом свого права або інтересу.

2. Суд застосовує способи захисту, я к і встановлені 
законом або домовленістю (договором) сторін.

Способами захисту сімейних прав та інтересів зокре
ма є:

1) встановлення правовідношення;
2) примусове виконання добровільно не виконаного 

обов’язку;
3) припинення правовідношення, а таКож його ану

лювання;
4) припинення дій, я к і порушують сімейні права;
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5) відновлення правовідношення, яке існувало до по
рушення права;

6) відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 
якщо це передбачено цим Кодексом або договором.

Згідно із сімейним законодавством існують дві основні фор
ми захисту сімейних прав: юрисдикційна  та неюрисдикційна 
(самозахист).

f - т -  Норма закону
Ю рисдикційна форма зах и ст у -  це діяльність уп о 

вноважених державою органів щодо захист у сімейних 
прав та інт ересів учасників сімейних відносин. До ор
ганів, як і здійснюють такий захист, належать: суд, 
органи опіки та піклування, нотаріус та прокурор.

Основною формою захисту сімейних прав є судова.
Розв’яжіть ситуацію

Голова адміністрації області своїм розпорядженням змен
шив до 16 років вік осіб, котрі укладають шлюб, а також затвер
див Положення про усиновлення дітей, що залишилися без 
піклування батьків, яке передбачає спрощений порядок уси
новлення дітей на території області. Прокурор області виніс 
протест на це рішення, посилаючись на те, що воно супере
чить чинному законодавству.

Чи обґрунтований протест прокурора?

Запитання для самоперевірки
1. Що таке сімейне право?
2. Назвіть предмет сімейного права.
3. Схарактеризуйте особливості сімейних правовідносин.
4. Назвіть джерела сімейного права.
5. Що таке сім’я? Які є підстави для створення сім’ї?
6. Я кі способи захисту сімейного права?

§ 77-78, Шлюб. Права та обов’язки 
подружжя

і  1. Поняття шлюб та умови його укладання
Термін шлюб походить від старослов’янського С7>любь (обі

цянка). Згідно із законодавством, шлюб -  це сімейний союз 
жінки та чоловіка, зареєстрований у  державному органі р е є 
страції актів цивільного стану. Шлюбу властиві такі ознаки'.
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це союз ж інки і чоловіка; сімейний союз; союз, зареєстрова
ний у державному органі РАЦСу.

Для допитливих (з істор ії поняття)
Сьогодні в Україні правові наслідки має лише зареєстрова

ний шлюб, але так було не завжди. З історії відомо декілька 
способів укладення шлюбу. Серед них найбільш давній -  
викрадення нареченої нареченим без її згоди, але викраден
ню передує попередня змова. Існував і такий спосіб укладен
ня шлюбу, як купівля у родичів. При цьому згода нареченої на 
шлюб не мала істотного значення, хоча вже у Статуті Ярослава 
Мудрого заборонялося видавати заміж силою. Церемонія 
шлюбу супроводжувалася спеціальним обрядом: дівчину при
водили ввечері в дім майбутнього чоловіка і вона знімала з 
нього взуття. З прийняттям християнства змінилося і уявлен
ня про шлюб. На Русі розпочинає діяти Номоканон -  зібрання 
візантійського сімейного права. Церковне вінчання, запрова
джене в XI ст., практикувалося лише серед вищих станів сус
пільства.

За допомогою права утворена сім’я  офіційно заявляє про 
своє існування і отримує визнання законності шлюбу з боку 
суспільства і держави. Лише офіційна реєстрація союзу між 
жінкою та чоловіком породжує права та обов’язки подружжя.

При вступі в шлюб існують певні умови і перешкоди. Умо
ви (позитивні) вступу в шлюб -  це обставини, необхідні для 
того, щоб шлюб м іг бути зареєстрованим і був визначений 
дійсним. Перешкоди (негативні умови) -  це обставини, за на
явності яких реєстрація шлюбу не допускається.

Умови укладання шлюбу

------------- --------------------------- ------------------------------- -----1 ,---------------- ----------- .

Позитивні умови
■ ------------ ---------------------

Негативні умови
1, . , т .

Досягнення певного віку:
• жінки -  17 років, чоловіки -  

18 років. За заявою особи, 
яка досягла 14 років, за 
рішенням суду їй може бути 
надано право на шлюб, 
якщо буде встановлено, що 
це відповідає її інтересам

\

Перебування хоча б однією зі 
сторін в іншому зареєстрова
ному шлюбіV . . . . . .  ^

Гт т т т т т т т *т т т т ***т т т т ш т т т ш ш їш -■ -  ■ и.  » ..........................................*

Перебування жінки та чолові
ка між собою у родинних 
зв’язках прямої та в деяких 
випадках побічної (бокової) 
лінії споріднення та відноси
нах, що прирівнюються до ро
диннихДобровільність шлюбу

Тяжка хвороба або хвороба, 
.небезпечна для іншого з по
дружжя та (або) їхніх нащадків
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2. Особи, які не можуть перебувати 
в шлюбі

Буква закону -  Сімейний кодекс України
Ст. 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі 

між собою
1. У шлюбі м іж  собою не можуть перебувати особи, 

як і є родичами прямої лін ії споріднення.
2. У шлюбі м іж  собою не можуть перебувати рідні 

(повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними 
є брати і сестри, я к і мають спільних батьків. Неповно- 
рідними є брати і сестри, я к і мають спільну матір або 
спільного батька.

3. У шлюбі м іж  собою не можуть перебувати двою
рідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, 
племінниця.

4. За рішенням суду може бути надане право на 
шлюб м іж  рідною дитиною усиновлювача та усиновле
ною ним дитиною, а також м іж  дітьми, я к і були уси
новлені ним.

5. У шлюбі м іж  собою не можуть бути усиновлювач 
та усиновлена ним дитина. Шлюб м іж  усиновлювачем 
та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано 
лише в разі скасування усиновлення.

Перелік перешкод для реєстрації шлюбу є вичерпним. Від
мова в реєстрації шлюбу за будь-якими іншими підставами: у 
зв’язку  з расовими, національними, релігійними, соціальни
ми та іншими відмінностями -  заборонена і розглядається як  
грубе порушення прав людини.

Існує певний порядок реєстрації шлюбу. Він передбачає 
особисте подання заяви майбутніми чоловіком і дружиною в 
орган РАЦСу. Час реєстрації шлюбу обчислюється одним мі
сяцем із дня подання особами заяви.

3. Порядок реєстрації шлюбу

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоло
віком особисто. Якщо реєстрація шлюбу у встановлений 
день не відбулася, заява втрачає чинність після спливу 
З місяців від дня II подачі

Орган РАЦСу зобов’язаний ознайомити осіб, які подали 
заяву, з їхніми правами та обов’язками як майбутнього 
подружжя і батьків
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Наречені зобов’язані повідомити один одного про стан 
свого здоров’я. Результати медичного обстеження є 
таємницею і повідомляються лише нареченим

Реєстрація шлюбу відбувається обов’язково в присут
ності нареченої та нареченого

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а та
кож якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або на
реченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви.

Реєстрація шлюбу відбувається, як  правило, у приміщенні 
того органу РАЦСу, до якого подано заяву, але за заявою на
речених може відбуватися і в іншому місці:

• за місцем проживання;
• за місцем надання стаціонарної медичної допомоги;
• в іншому місці, якщо наречені не можуть з поважних 

причин прибути до державного органу РАЦСу.

4. Шлюбний договір: порядок укладення та зм іст
Особи, я к і подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також 

особи, я к і перебувають в зареєстрованому шлюбі, можуть 
укладати шлюбний договір -  це угода  між подружжям, спря
мована на встановлення, зм іну чи припинення майнових 
прав та обов’я зк ів  між ними.

Шлюбний договір складається в письмовій формі і підлягає 
нотаріальному посвідченню. Якщо шлюбний договір складено 
до реєстрації шлюбу, він вступає в силу в день реєстрації 
шлюбу. Якщо шлюбний договір складений подружжям, то він 
вступає в силу в день його нотаріального посвідчення. У 
шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк 
його дії, а також строки д ії окремих прав і обов’язків.

Умови укладення шлюбного договору:
• право на укладення мають наречені або подружжя;
• для неповнолітнього (-ої) нареченого (-ої) на його укла

дення необхідна згода батьків;
• договір не повинен зменшувати обсягу прав людини;
• договір не повинен ставити одну зі сторін у надзвичайно 

невигідне матеріальне становище;
• договір повинен включати тільки майнові права й обо

в’язки подружжя одне до одного і щодо їхніх дітей.
Основне призначення шлюбних контрактів у світовій практи

ці полягає у встановленні правового режиму набутого в шлюбі
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майна, відмінного від того, що встановлений законом, зокрема 
таке майно можна вважати спільною частковою власністю по
дружжя або особистою власністю кожного з них.

5. Припинення шлюбу

_fc=ŝ  Буква закону -  Сімейний к о д ек с України
Ст. 104. П ідстави припин ення шлюбу
1. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з по

дружжя або оголошення його померлим.
2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання.

_______________________________________________ Сімейне право України

У разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації 
актів цивільного стану шлюб припиняється у день винесення 
ним відповідної постанови, якщо ж розірвання шлюбу відбу
вається в судовому порядку, то шлюб припиняється у день 
набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, має бути 
зареєстроване в державному органі реєстрації актів цивільно
го стану за заявою колишньої дружини або чоловіка. Засвід
чується воно Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого 
затверджує Кабінет Міністрів України.

351



ПРАВОЗНАВСТВО

За заявою подружжя або позовом одного з них суд може 
винести рішення про встановлення для подружжя режиму 
окремого проживання у  р а зі неможливості чи небаж ання од 
ного з  них проживати спільно.

Встановлення такого режиму не припиняє прав та обов’язків 
подружжя, проте у  разі встановлення режиму окремого про
живання:

• майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не 
вважатиметься набутим у  шлюбі;

• дитина, народжена дружиною після спливу 10 місяців, 
не вважатиметься такою, що походить від ї ї  чоловіка;

• дружина, чоловік можуть всиновлювати дитину без зго
ди другого з подружжя.

Рішення про недійсність шлюбу приймає відповідний ор
ган РАЦСу або суд.

Норма закону
Н едійсн іст ь шлюбу -  це форма відмови держави від 

ви знання укладеного шлюбу як  юридично значущ ого 
акта, виражена у  р іш енні суду , винесеном у в порядку  
цивільного судочинст ва у  зв ’я зк у  з  порушенням  вст а
новлених законом умов укладання шлюбу, що є за  св о 
єю суттю заходом захисту.

Ц :ІІ Недійсним Жє шлюб
ІШ ж аю ІЗШ Ю Яй Its ІЧ+ііЛІІІ-ЇІ&г*

З особою, яка од
ночасно перебуває 
в іншому зареє
строваному шлюбі

Між особами, які є 
родичами прямої 
лінії споріднення, 
рідними братом
і сестрою

Шлюб визнаєть
ся недійсним 
за рішенням

суду

Якщо він був заре
єстрований без 
вільної згоди жінки 
або чоловіка

Якщо він є фіктив
ним (укладений 
без наміру ство
рення сім’ї)

З особою, яка ви
знана недієздат
ною

Шлюб може бути 
визнаний 

недійсним за 
рішенням суду

Між усиновлюва- 
чем та усиновле
ною ним дитиною

Між двоюрідними 
братом та сестрою; 
між тіткою, дядьком 
та племінником, 
племінницею

З особою, яка 
приховала свою 
тяжку хворобу

З особою, яка не 
досягла шлюбного 
віку і якій не було 
надано права на 
шлюб
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кола о сю , я к і мають право прео являт и оо с у о у  позов 
про ви знання шлюбу недійсним , належать: ж інка або чоловік, 
інші особи, права яких порушені у зв’язку з реєстрацією цього 
шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недіє
здатної особи, орган опіки чи піклування, якщо захисту по
требують права та інтереси дитини, особи, визнаної недієздат
ною, чи особи, дієздатність якої обмежена, прокурор.

6. Особисті немайнові та майнові права 
і обов’язки подружжя

fe-s*. Норма закону
О собист і нем айнові права і о бов ’я зк и  п одруж ж я -

це врегульовані нормами сім ейного права відносини  
ст осовно особистих немайнових благ та інт ересів осіб.

Шлюб зумовлює існування особистих немайнових та май
нових прав і обов’язк ів подружжя.

Особисті немайнові права 
подружжя

Право на материнство; 
право на батьківство

Право дружини та чоло
віка на повагу до своєї 
індивідуальності

Право на фізичний та 
духовний розвиток

Право на розподіл обо
в’язків та спільне вирі
шення питань життя сім’ї

ґ ---------— 1 1 г-' ІТ; " " " ч : 1 . nr,, ■■ ",т - ■ ,
Право на особисту сво
боду

7. Особиста приватна власність дружини, чоловіка
Майно подружжя є матеріальною базою існування сім’ї. 

Сімейний кодекс України встановлює два режими власності 
подружжя: особиста приватна власність дружини і чоловіка; 
спільна сумісна власність подружжя.

Особиста приватна власність дружини, чоловіка поширю
ється на:

і  Дружина та чоловік зобов’язані 
спільно турбуватися про побу
дову сімейних відносин на по
чуттях взаємної любові, пова
ги, дружби, взаємодопомоги

Спільно дбати про матеріаль
не забезпечення сім’ї

Вагітній дружині мають бути 
створені умови для збережен
ня її здоров’я та народження 
здорової дитини. Дружині- 
матері мають бути створені 
умови для поєднання мате
ринства із здійсненням нею ін
ших прав та обов’язків

Особисті немайнові 
обов’язки подружжя

-___ ____.___ _______ ___
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• майно, набуте нею (ним) до шлюбу;
• майно, набуте нею (ним) за час шлюбу, але на підставі 

договору дарування або в порядку спадкування;
• майно, набуте нею (ним) за час шлюбу, але за кошти, я к і 

належали їй (йому) особисто;
• речі індивідуального користування, в тому числі коштов

ності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок 
спільних коштів подружжя;

• премії, нагороди, як і вона (він) одержали за особисті за
слуги. Суд може визнати за другим членом подружжя 
право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде вста
новлено, що він своїми діями (ведення домашнього гос
подарства, виховання дітей тощо) сприяв її одержанню;

• кошти, одержані як  відшкодування за втрату речі, яка  
їй (йому) належала, а також як  відшкодування завданої 
їй (йому) моральної шкоди;

• страхові кошти;
• плоди, доходи від речей, що знаходяться в особистій при

ватній власності.

8. Спільна сумісна власність подружжя. 
Право на утримання (аліменти)

Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружи
ні та чоловіку на праві спільної сум існої власност і незалежно 
від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, 
ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба 
тощо) самостійного заробітку (доходу).

Об’єктом права спільної сум існої власност і є:
• заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані 

одним із подружжя і внесені до сімейного бюджету або 
внесені на його особистий рахунок у банківську установу;

• гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, як і були 
одержані за договором, що укладався в інтересах сім’ї;

• речі для професійних занять (музичні інструменти,. орг
техніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час 
шлюбу для одного з подружжя.

До майнових прав подружжя належать:
• право володіння, користування і розпорядження майном, 

набутим подружжям під час шлюбу;
• право на матеріальну підтримку у  разі непрацездатності;
• право на укладення шлюбного договору;
• право на розділ загального майна та інші права.
Найважливішим майновим обов’язком  є взаємне утриман

ня подружжя. Як правило, цей обов’язок виконується добро
вільно.
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Зобов’язання по утриманню -  це обов’язок особи за визна
чених законом чи шлюбним договором підстав коли вона по
винна надавати утримання членові своєї сім ’ї чи родичу, а 
останній має право вимагати виконання такого обов’язку.

Особливості зобов’язань по утриманню:
• підстави виникнення, визначені законом чи договором;
• сторонами можуть бути лише фізичні особи, я к і знахо

дяться м іж  собою у відносинах кровного споріднення, 
усиновлення, є або були подружжям, проживали або 
проживають однією сім’єю;

• особистий характер -  неможливою є переміна осіб в цьо
му зобов’язанні, відповідні права та обов’язки не успад
ковуються;

• триваючий характер -  особа, яка  має право на утриман
ня, може вимагати їх виплати незалежно від часу ви
никнення у неї цього права;

• безвідплатність -  особа, яка  отримала допомогу у вигля
ді аліментів, не зобов’язана вчиняти відплатних дій;

• аліменти мають цільове призначення, а саме систематич
не утримання управомоченої особи.

У разі невиконання зобов’язань чоловік або дружина, що 
потребує матеріальної допомоги, має право вимагати в суді 
надання утримання (аліментів) від іншого, якщо він чи вона 
в змозі надати матеріальну допомогу. Дружина, чоловік вза
ємно зобов’язані брати участь у  витратах, пов’язаних із хворо
бою чи каліцтвом іншого з подружжя.

Розв’яжіть ситуацію
Громадянин Ревенко, який перебував у другому шлюбі зі 

Свідченко, розірвав і цей шлюб. Після цього Свідченко дізна
лася, що Ревенко до одруження з нею перебував у зареєстро
ваному шлюбі з Кащенко і не розривав його. Свідченко звер
нулася в юридичну консультацію з проханням роз’яснити їй, 
що може змінитися в результаті встановлення цього факту.

• Я ку відповідь може дати юридична консультація?

4b Запитання для самоперевірки
1. Що таке шлюб? За яких умов він можливий?
2. Яким особам сімейним законодавством заборонено всту

пати в шлюб м іж  собою?
3. Схарактеризуйте порядок укладення шлюбу.
4. Яка мета укладення шлюбного договору? Який порядок 

його укладення?
5. У яких випадках шлюб припиняється?
6. У яких випадках шлюб розривається в судовому порядку 

і в яких -  у позасудовому?
7. Що таке режим окремого проживання?
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§ 79 -80 . Взаємні права та обов’язки 
батьків і дітей

1. Порядок реєстрації дитини
Для реєстрації народження дитини має бути пред’явлена 

довідка лікувального закладу про народження дитини, яка  
засвідчує, хто є матір’ю. У разі народження дитини поза ме
жами такого закладу і без надання медичної допомоги при 
пологах народження може бути зареєстроване на підставі по
казань не менше 2-х свідків з одночасним визначенням її по
ходження та присвоєнням прізвища, ім ’я та по батькові.

Норма закону
Презумпція м а те р и н ст в а : особа, яка записана при 

реєстрації народження м а т ір ’ю дитини, вважається 
такою, що її народила.

Щодо дітей, народжених від батьків, я к і перебувають у 
шлюбі, діє презумпція батьківства : чоловік одруженої жінки 
вважається батьком народженої нею дитини. Обидві презумп
ції можуть бути спростовані у судовому порядку. Дружина та 
чоловік можуть подати спільну заяву про невизнання чолові
ка батьком дитини.

Якщо батько та мати дитини не перебувають у шлюбі м іж  
собою, то батьківство визначається за спільною заявою бать
ків , за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини, 
або за рішенням суду. Державний орган реєстрації актів ци
вільного стану видає свідоцтво про народження.

2. Особисті немайнові права та обов’язки 
батьків та дітей

Розрізняють особисті немайнові т а  майнові права і 
обов’язки батьків т а  дітей. Мати і батько мають рівні права 
та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували 
вони у шлюбі м іж  собою. Діти мають рівні права та обов’язки 
щодо батьків незалежно від того, чи перебували їхні батьки у 
шлюбі м іж  собою.

До особистих немайнових обов’язків батьків щодо дітей  
належ ать:

• забрати дитину з пологового будинку або з іншого за
кладу охорони здоров’я  (якщо батьки цього не зробили, 
забрати дитину мають право ї ї  баба, дід, інші родичі з 
дозволу органу опіки та піклування);

• невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня наро
дження дитини, зареєструвати народження дитини в дер-
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жавному органі реєстрації актів цивільного стану. Реє
страція провадиться з одночасним визначенням похо
дження дитини та присвоєнням прізвища, імені та по 
батькові і засвідчується свідоцтвом про народження. 
Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків, а 
якщо у них різні прізвища, прізвище дитини визначаєть
ся за їхньою згодою. Ім’я дитини визначається за згодою 
батьків. Дитині може бути надано не більше двох імен, 
якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, 
до якої належать мати чи батько. По батькові дитини 
визначається за іменем батька. Якщо батьківство дитини 
не визнано, то по батькові дитини визначається за іменем 
особи, яку  мати дитини назвала ї ї  батьком. У разі зміни 
прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, 
яка  не досягла 7 років, а після досягнення дитиною семи 
років прізвище дитини змінюється лише за її  згодою. У 
разі якщо батько змінив своє ім ’я, ім ’я по батькові дити
ни, яка  досягла 14 років, змінюється за ї ї  згодою;

• виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших 
людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, 
Батьківщини;

• піклуватися про здоров’я  дитини, ї ї  фізичний, духовний 
та моральний розвиток;

• забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої 
освіти, готувати ї ї  до самостійного життя;

• поважати дитину;
• передача дитини на виховання іншим особам не звільняє 

батьків від обов’язку батьківського піклування про неї;
• забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї 

дитини;
• забороняються фізичні покарання дитини батьками, а 

також застосування ними інших видів покарань, я к і 
принижують людську гідність дитини;

• обов’язок дитини, повнолітніх дочки, сина піклуватися 
про батьків, проявляти про них турботу та надавати допо
могу.

До особистих немайнових прав батьків т а  дітей належ ать :
• переважне право батьків перед іншими особами на осо

бисте виховання дитини;
• право батьків залучати до виховання дитини інших осіб, 

передавати ї ї  на виховання фізичним та юридичним осо
бам;

• право батьків обирати форми та методи виховання, крім тих, 
як і не суперечать закону, моральним засадам суспільства;

• право дитини противитися неналежному виконанню 
батьками обов’язків щодо неї, звернутися за захистом
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своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, 
інших органів державної влади, а після досягнення 
14 років -  до суду;

• право батьків та дитини на безперешкодне спілкування;
• право батьків на самозахист своєї дитини, повнолітніх 

дочки та сина, право звертатися за захистом прав та ін
тересів своїх дітей до суду, органів державної влади тощо. 
Відповідне право повнолітніх дітей звертатися за захис
том прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків;

• право батьків на визначення місця проживання своєї ди
тини, при цьому місце проживання дитини, яка  не до
сягла 10 років, визначається за згодою батьків, а після 
досягнення дитиною 10-річного віку  -  за спільною зго
дою батьків та самої дитини.

Питання виховання дитини вирішується батьками спільно. 
Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний 
брати участь у ї ї вихованні і має право на особисте спілкуван
ня з нею. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має 
права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, 
спілкуватися з дитиною та брати участь у ї ї  вихованні. За 
заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування ви
значає способи участі у вихованні дитини та спілкування з 
нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.

3. Майнові права батьків і дітей
Сімейний кодекс України, крім особистих немайнових від

носин м іж  батьками та дітьми, регулює також і майнові від
носини. Логічно ці відносини можна розподілити за трьома 
критеріями.
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Права та обов’язки батьків і дітей з матеріального утриман
ня є взаємними. Батьки зобов’язані утримувати своїх непов
нолітніх дітей, повнолітніх дітей, що навчаються (до 23 років), 
непрацездатних повнолітніх дітей, що потребують матеріаль
ної допомоги. З іншого боку, повнолітні діти зобов’язані утри
мувати своїх непрацездатних батьків, що потребують матері
альної допомоги. Як правило, обов’язки з матеріального утри
мання виконуються добровільно. У разі відмови від цього 
обов’язку і з батьків, і з дітей у судовому порядку можуть 
стягуватися аліменти.

4. Взаємне утримання (аліменти)
Важливим є обов’язок з утримання батьками своїх дітей до 

досягнення ними повноліття. Утримання дитини може бути 
добровільним у  натуральній чи грошовій формі або примусо
вим (за рішенням суду) шляхом сплати щомісяця частки від 
заробітку (доходу) або твердої грошової суми. Присуджуються 
аліменти з дня подання позовної заяви, а у визначених зако
ном випадках і за минулий час, але не більш як  за три роки. 
Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Буква закону -  Сімейний кодекс України
Ст. 182. Обставини, які суд враховує при визна

ченні розміру аліментів
1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:
• стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
• стан здоров’я та матеріальне становище платника 

аліментів;
• наявність у  платника аліментів інших дітей, непра

цездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
• інші обставини, що мають істотне значення.
Аліменти на дитину є власністю того з батьків, з 

ким дитина проживає. Батьки можуть бути звільнені від ви
конання цього обов’язку, якщо дохід дитини набагато переви
щує доходи кожного з них і забезпечує її потреби.

Зобов’язання з утримання батьками дітей можуть бути вре
гульовані також і договором, у  якому визначаються умови, 
розмір, строки виплат. Така угода укладається у  письмовій 
формі та нотаріально посвідчується. В разі невиконання її 
умов сума боргу стягується за виконавчим написом нотаріуса. 
Крім того, шляхом укладання договору у такій же формі з 
дозволу органів опіки та піклування може бути припинено 
право на аліменти на дитину взамін на набуття дитиною пра
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ва власності на нерухоме майно. Крім аліментів, з платника 
можуть стягуватись у такому ж  порядку і додаткові витрати, 
викликані певними обставинами (хвороба дитини, розвиток її 
здібностей, інші).

Підставою стягнення з батьків утримання на повнолітніх 
дітей є непрацездатність, потреба у матеріальній допомозі та 
спроможність батьків надавати утримання. Така допомога по
винна надаватися батьками і повнолітнім працездатним ді
тям, я к і навчаються, до досягнення ними 23 років.

Підставою стягнення утримання з повнолітніх дітей є не
працездатність їхніх батьків та потреба у матеріальній допо
мозі. Крім того, можуть стягуватись і додаткові витрати. На 
зазначені відносини поширюються загальні правила, визна
чені законом для інших видів зобов’язань по утриманню.

5. Позбавлення батьківських прав: підстави 
та правові наслідки

У визначених Сімейним кодексом випадках м ати , батько 
можуть бути позбавлені судом батьківських прав. Зокрема, 
коли вона чи він:

• не забрали дитину з пологового будинку або іншого за
кладу охорони здоров’я без поважних причин: протягом 
6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклу
вання;

• ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо вихо
вання дитини;

• жорстоко поводяться з дитиною;
• є хронічними алкоголіками або наркоманами;
• вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, при

мушують ї ї  до жебракування та бродяжництва;
• засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.
Право на звернення до суду з позовом про позбавлення

батьківських прав мають один із батьків, опікун, п іклуваль
ник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони 
здоров’я або навчальний заклад, в якому вона перебуває, ор
ган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка  
досягла 14 років.

Особа, позбавлена батьківських прав:
• втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звіль

няється від обов’язків щодо ї ї  виховання;
• перестає бути законним представником дитини;
• втрачає права на пільги та державну допомогу, що нада

ються сім’ям з дітьми;
• не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
• не може одержати в майбутньому тих майнових прав,
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пов’язаних із батьківством, я к і вона могла б мати у разі 
своєї непрацездатності тощо.

Батьківські права можуть бути поновлені лише в судовому 
порядку за умов зміни обставин, що були підставою для по
збавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав 
неможливе у випадках, коли дитина була усиновлена або до
сягнула повноліття. Сімейний кодекс у певних випадках пе
редбачає можливість обмеження батьківських прав без їхнього 
позбавлення. Суд може прийняти рішення про відібрання ди
тини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьків
ських прав, якщо залишення дитини у них є небезпечним для 
її життя, здоров’я і морального виховання.

П ідставами для відібрання від батьків є:
• ухиляння батьками від виконання своїх обов’язків з ви

ховання дитини;
• жорстоке поводження з дитиною;
• батьки визнаються хронічними алкоголіками або нарко

манами;
• батьки вдаються до будь-яких видів експлуатації дити

ни, примушують ї ї  до жебракування та бродяжництва;
• інші випадки, якщо залишення дитини у батьків є небез

печним для ї ї  життя, здоров’я і морального виховання.
У такому випадку дитина передається другому з батьків, 

бабі, дідові, іншим родичам -  за їх бажанням або органові 
опіки та піклування.

Розв’яжіть ситуацію
Не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, Довженко і 

Гуленко у спільній заяві до органу РАЦСу просили зареєстру
вати факт народження їх сина Михайла і записати громадяни
на Гуленка його батьком. Завідувачка органу РАЦСу опинила
ся в скрутному становищі, тому що кожен з батьків просив 
дати дитині своє прізвище і спроби вирішення спірного питан
ня за їх взаємною згодою не мали успіху.

Яке прізвище у  такій ситуації матиме дитина? Який ор
ган може вирішувати суперечку м іж  батьками дитини з 
цього питання?

Запитання для самоперевірки
1. Схарактеризуйте особисті немайнові права і обов’язки 

батьків і дітей.
2. Схарактеризуйте зміст майнових прав та обов’язків бать

к ів і дітей.
3. В яких випадках батьки дитини можуть бути позбавлені 

судом батьківських прав?
4. Я кі наслідки для осіб має позбавлення батьківських 

прав, а я к і -  обмеження батьківських прав?
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§ 81. Влаштування дітей, позбавлених 
батьківського піклування

1. Усиновлення
Усиновлення -  одна з форм влаштування дітей, позбавле

них батьківського піклування. В основу організаційно- 
правового механізму усиновлення в Україні Покладені такі 
принципи: кожна дитина має право на виховання у сім’ї; прі
оритетним є національне усиновлення; посередницька комер
ційна діяльність з усиновлення дітей заборонена.

Норма закону
Усиновлення -  це прийняття усиновлювачем у свою 

сім’ю особи на правах дочки або сина, що здійснене на 
підставі рішення суду.

Суб’єкти усиновлення

........  1 ч
Усиновлювачі

-------------------------- -----------------------
Усиновлені

І  1
• Старші за дитину не менш як 

на 15 років
• Повнолітні та дієздатні

• Віком від 2 місяців до повноліття
• Повнолітня особа у виняткових 

випадках

Усиновлювачами мож уть бути:
• повнолітні дієздатні особи;
• особа, старша дитини, яку  вона хоче усиновити, не менш 

як  на 15 років, а у випадках усиновлення повнолітньої 
особи -  не менше 18 років;

• подружжя, окрім випадків, коли дитина має лише матір 
або лише батька, то вона не може бути всиновлена чоло
віком, який не знаходиться в шлюбі з матір’ю, чи ж ін
кою, яка  не знаходиться в шлюбі з батьком.

Кількість дітей, яку  може усиновити один усиновитель, не 
обмежується.

Буква закону -  Сімейний кодекс України
Ст. 212. Особи, які не можуть бути усиновлюва

чами
1. Не мож уть бути  усиновлювачами особи, як і:
1) обмежені в дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не 

були поновлені;
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4) були усиновлювачами іншої дитини, але усинов
лення було скасовано або визнано недійсним з їхньої 
вини;

5) перебувають на обліку або лікуванні у психонев
рологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотич
ними засобами; ,

7) не мають постійного місця проживання та постій
ного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затвердже
ний Міністерством охорони здоров’я України...

2. ...Не мож уть бути  усиновлювачами особи, інтере
си яких суперечать інтересам дітей.

Переважне право серед інших стати усиновлювачем має 
громадянин України, в сім ’ї якого дитина уже виховується 
певний час, який є родичем цієї дитини, чоловіком (дружи
ною) матері (батька) дитини, усиновлює кількох братів, сес
тер дитини. Достатньою є наявність хоча б однієї з цих об
ставин. Подружжю надається перевага перед одинокими 
особами.

До умов усиновлення належить вимога щодо згоди на уси
новлення рідних батьків дитини, самої дитини, опікуна (пі
клувальника) дитини, закладу охорони здоров’я або навчаль
ного закладу, в якому перебуває дитина, а також згоди друго
го з подружжя на усиновлення дитини іншим з них.

Розгляд справи про усиновлення відбувається в судовому 
порядку, із набранням чинності рішення суду усиновлення 
вважається здійсненим. На підставі рішення суду про усинов
лення можуть бути внесені зміни в актовий запис про реє
страцію народження дитини щодо відомостей про матір, бать
ка, місце і дату народження, прізвище, ім ’я, по батькові уси
новленої дитини. З урахуванням цих змін видається нове 
свідоцтво про народження, а попереднє анулюється.

Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від 
дитини і вимагати нерозголошення цієї інформації іншими 
особами.

Особа, яка  подала заяву про усиновлення, має право бути 
записаною у Книзі реєстрації народжень матір’ю, батьком ди
тини, а також змінити відомості про місце народження та 
дату народження дитини, але дата може бути змінена не біль
ше ніж на 6 місяців. Якщо усиновлювачами є одночасно ж ін
ка і чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, від
повідно змінюються прізвище та по батькові дитини. .

Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає 
обов’язки щодо дитини, яку  він усиновив, у такому ж  обсязі,
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як і мають батьки щодо дитини, а особі, яку  усиновлено, -  від
повідні права і обов’язки щодо усиновлювача.

Нагляд за дотриманням прав дітей, я к і усиновлені і про
живають в Україні, здійснює орган опіки і піклування до 
досягнення ними повноліття.

1 2. Опіка та піклування
Над дітьми, я к і залишились без батьківського піклування, 

органом опіки чи піклування або судом може бути встановле
на опіка чи піклування. Опіка та піклування встановлюють
ся з метою забезпечення особистих немайнових і майнових 
прав та інтересів малолітніх неповнолітніх осіб, а також по
внолітніх осіб, я к і за станом здоров’я не можуть самостійно 
здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Опікуном, піклувальником дитини може бути  за її згодою 
повнолітня дієздатна особа. При призначенні дитині опікуна 
чи піклувальника враховуються особисті якості особи, ї ї  здат
ність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажан
ня самої дитини.

Не може бути  опікуном, піклувальником особа:
• яка  зловживає спиртними напоями, наркотичними засо

бами;
• яка позбавлена батьківських прав;
• інтереси якої суперечать інтересам дитини.

Опіка 
встановлюється 

над дитиною, яка не досягла 
14 років

Права дитини, над якою вста
новлено опіку та піклування:
• проживання в сім’ї опікуна 

або піклувальника, на піклу
вання з його боку;

• забезпечення їй умов для 
всебічного розвитку, освіти, 
виховання, поваги до її люд
ської гідності;

• збереження права користу
вання житлом, у якому вона 
проживала до встановлення 
опіки та піклування;

• захист від зловживань з 
боку опікуна або піклуваль
ника

Піклування 
встановлюється 

над дитиною у віці 
від 14 до 18 років

Права дитини, яка залиши
лась без піклування батьків 
і проживає у дитячому закладі 
або закладі охорони 
здоров’я:
• на всебічний розвиток, 

виховання, освіту, повагу 
до її людської гідності;

• збереження права користу
вання житлом, у якому вона 
проживала до встановлення 
опіки та піклування;

• пільги, встановлені законом, 
при працевлаштуванні, 
після закінчення строку 
перебування у зазначеному 
закладі
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Права т а  обов’язки опікуна, піклувальника:
• виховувати дитину, піклуватися про ї ї  здоров’я, фізич

ний, психічний, духовний розвиток, забезпечити здобут
тя дитиною повної загальної середньої освіти;

• самостійно визначати способи виховання з урахуванням 
думки дитини та рекомендацій органу опіки та п іклу
вання;

• вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка  
тримає ї ї  у себе не на підставі закону або рішення 
суду;

• не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її 
батьками та іншими родичами, за винятком випадків, 
коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом 
опіки та піклування, а у випадках, передбачених Цивільним 
кодексом України, -  судом.

3. Патронат
Сімейне законодавство закріпило і таку форму передачі 

дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання 
в сім’ї, як  п а т р о н а т .

За договором про патронат над дітьми орган опіки та пі
клування передає дитину, яка  є сиротою або з інших причин 
позбавлена батьківського піклування, на виховання у  сім’ю 
іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною 
повноліття за плату. На передачу дитини у сім’ю патронатного 
вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого 
віку, що може ї ї  висловити.

Патронатний вихователь набуває права діяти від імені та в 
інтересах дитини так само, як  опікун (піклувальник).

Сімейним кодексом визначені обов’язки патронатного ви
хователя:

• забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням;
• створити умови для навчання, фізичного і духовного роз

витку дитини;
• захищати дитину, ї ї  права та інтереси.
Договір про п атр он ат може бути  припинено:
• у разі відмови від нього вихователя або дитини, яка  до

сягла 14 років;
• за згодою сторін;
• за рішенням суду в разі невиконання вихователем своїх 

обов’язк ів або якщо м іж  ним та дитиною склалися сто
сунки, я к і перешкоджають виконанню обов’язк ів за до
говором.
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4. Прийомна с ім ’я
Законодавством України передбачено створення прийомних 

сімей т а  дитячих будинків сімейного ти п у , в яких перебува
ють діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, 
для розвитку, виховання та зростання в сімейному оточенні.

К— , Норма закону■
Прийомна сім’я -  сім’я, яка добровільно взяла на ви

ховання т а  спільне проживання від одного до чотирьох 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу
вання.

Подружжя або особа, що не перебуває у шлюбі, як і взяли 
для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, є прийомними бать
ками. Прийомними батьками можуть бути лише працездатні 
особи. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклуван
ня, влаштовані на виховання та спільне проживання до при
йомної сім’ї, визнаються прийомними дітьми.

1 Норма закону
Дитячий будинок сімейного типу -  це окрема сім’я, 

що створюється за бажанням подружжя або окремої 
особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сі
мейним вихованням т а  спільного проживання не менш 
як п’я т и  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсько
го піклування.

Батьки-вихователі -  це подружжя або окрема осо
ба, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, для ви
ховання т а  спільного проживання.

Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти- 
сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. На вла
штування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського 
піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна зго
да дитини, якщо вона досягла такого в іку та рівня розвитку, 
що може її висловити. Згода дитини на влаштування її до 
дитячого будинку сімейного типу з’ясовується службовою 
особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності батьків- 
вихователів і представника органу опіки та піклування, про 
що складається відповідний документ.

Вихованці проживають і виховуються у  дитячому будинку 
сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продо
вження навчання у професійно-технічному, вищому навчаль
ному закладі I-IV рівнів акредитації -  до його закінчення.
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За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігаєть
ся право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а та
кож на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годуваль
ника, я к і вони мали до влаштування до дитячого будинку 
сімейного типу.

Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з 
батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може 
завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному ви
хованню.

Розв’яжіть ситуацію
Громадянка Бездітна вирішила усиновити дитину і з цією 

метою прийшла на консультацію в міський відділ освіти. При 
уточненні відомостей про Бездітну було встановлено, що вна
слідок захворювання вона є інвалідом III групи, проте займа
ється надомною працею і має достатній заробіток. У зв’язку з 
цим інспектор відділу освіти висловив сумнів у можливості 
Бездітної виховувати дитину. Вона звернулася до юридичного 
консультанта з проханням надати їй відповідну інформацію з 
цього приводу.

Яке роз’яснення повинен дати громадянці Бездітній 
юридичний консультант?

Запитання для самоперевірки
1. Що таке усиновлення?
2. Я кі особи можуть і я к і особи не можуть бути усиновлю

вачами?
3. Я кі права має дитина, над якою встановлено опіку або 

піклування?
4. Я кі права і обов’язки опікуна і піклувальника?
5. Що таке патронат? Чим відрізняється патронат від опіки 

та піклування?
6. Схарактеризуйте поняття «прийомна сім’я» і «дитячий 

будинок сімейного типу». Порівняйте їх.



Тема 9

ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 8 2 -8 3 . Загальна характеристика 
житлового права України

1. Загальна характеристика 
житлових правовідносин. Суб’єкти житлових 

відносин
Правове регулювання суспільних відносин, що виникають 

у  процесі реалізації житлових питань, забезпечується комп
лексною галуззю права, яка  включає норми адміністративно
го, цивільного, господарського, земельного, сімейного, та ін
шими спеціальними галузями права, об’єднання яких утвори
ли ж итлове право.

Норма закону
Житлове право -  це сукупність правових норм, які 

регулюють відносини між громадянами т а  громадян з 
державними і громадськими організаціями у процесі ре
алізації конституційного права людини і громадянина 
на ж итло.

Джерелами житлового права є житлове законодавство, що 
являє собою велику кількість нормативних актів. На сьогодні 
вони потребують удосконалення шляхом законодавчої діяльності.

Основи нормативно-правового регулювання житлових від
носин містить Конституція України. Основним нормативно- 
правовим актом у  цій галузі є Житловий кодекс України, 
який був прийнятий ще у 1983 р. і тому потребує докорінних 
змін. Норми житлового права містяться також у  Законах 
України та підзаконних нормативно-правових актах.
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Предметом регулювання житлового права є правовідноси
ни, я к і виникають під час:

Реалізації права 
на житло

Надання людині 
жилого 

приміщення 
в користування

Користування 
людиною жилим 

приміщенням

Капітального 
та поточного 

ремонту житла

Експлуатації 
та охорони 

житлового фонду

Виключення 
з житлового фонду 

жилих будівель, 
не придатних 

для проживання

Розгляд 
житлових спорів

Управління
j

житловим
фондом

1 j

Інші
правовідносини

Житлові правовідносини виникають, змінюються та при
пиняються на підставі юридичних фактів, я к і пов’язані з жи
лим будинком або іншим приміщенням, придатним для про
живання людини. Ці правовідносини неоднорідні. Більшість 
з них має майновий характер, і виникають вони у сфері роз
поділу і користування житлом.

Суб’єк там и  житлових відносин можуть бути громадяни, 
підприємства, установи та організації, але в користування 
житлові приміщення надаються лише громадянам і лише для 
проживання у  них.

2. Житловий фонд, його види
Норма закону

Ж итловий фонд -  це сукупність жилих будинків, 
а також  жилих приміщень в інших будівлях, що зна
ходяться на території України, призначені для прожи
вання громадян.

— — — ----------------------— — ( ----------- — . • - ,

Житловий фонд Державний
включає: житловий фонд ♦

Громадський 
житловий фонд

Ц *ж ил і будинки 
і жилі приміщення 
в інших будівлях, 
що належать дер
жаві

; ............. ....................... ............ .................L --

•  жилі будинки 
і жилі приміщення 
в будівлях, що 
належать коопе
ративним органі
заціям, профспіл
ковим та іншим 
громадським 
організаціям
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Фонд житлово- 
будівельних 
кооперативів

•  житлові будин
ки, що належать 
житлово-буді
вельним коопе
ративам

Приватний
житловий

фонд
•  жилі будинки 

(частини будин
ків), квартири, що 
належать грома
дянам на праві 
приватної влас
ності

Фонд
соціального
призначення
квартири в бага
токвартирних 
житлових будин
ках, садибні жилі 
будинки, що на
даються громадя
нам, які потребу
ють соціального 
захисту

До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жи
лих будинках, призначені для торговельних, побутових та 
інших потреб непромислового характеру.

З метою забезпечення конституційного права соціально не- 
захищених верств населення на отримання житла Законом 
України «Про житловий фонд соціального призначення» пе
редбачено створення й функціонування житлового фонду со
ціального призначення, який складається із соціального жит
ла та соціальних гуртожитків.

Норма закону
Соціальне ж и тло  -  ж и тло  всіх форм власності 

із житлового фонду соціального призначення, що без
оплатно надається громадянам України, які потребу
ють соціального захисту, на підставі договору найму 
на певний строк.

Соціальний гур то ж и то к  -  соціальне ж итло, яке 
надається громадянам України на час їх перебування 
на соціальному квартирному обліку за умови, що та к е  
ж и тло є єдиним місцем їх проживання.

Соціальне житло надається органами місцевого самовряду
вання безоплатно громадянам, я к і відповідно до законодав
ства потребують соціального захисту й знаходяться на соці
альному квартирному обліку на підставі їхн іх заяв. Підставою 
заселення житла із соціального фонду є договір найму соці
ального житла, який укладається м іж  власником такого жит
ла і наймачем.

3. Право громадян на житло та форми його 
реалізації

Житло є необхідною умовою нормального буття кожної лю
дини. Потреба забезпечення житлом турбує людське суспіль
ство ще з давніх часів. На сьогодні ця проблема залишається.
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І Для допитливих (з історії поняття)
Уперше право на житло в нашій країні було закріплено в 

Конституції СРСР у 1977 р. В ній вказувалося, що держава 
покликана розвивати та охороняти житловий фонд, тобто уже 
існуюче житло, сприяти кооперативному та індивідуальному 
житловому будівництву, намагатися справедливо розподіли
ти житло, а також зобов’язувалася підтримувати невисоку 
плату за квартиру та комунальні послуги. Таке конституційне 
зобов’язання держави -  від будівництва нового житла до його 
розподілу -  було декларативним, а не реальним.

З огляду на важливість права на житло, в Україні воно 
отримало конституційне закріплення.

Буква закону -  К о н сти туц ія  України
С т. 47. Кожен має право на житло. Держава створює 

умови, за яких кожний громадянин матиме змогу по
будувати житло, придбати його у власність або взяти в 
оренду.

Громадянам, я к і потребують соціального захисту, 
житло надається державою та органами місцевого само
врядування безоплатно або за доступну для них плату 
відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла, 
інакше як  на підставі закону та за рішенням суду.

Способи реалізації права на ж итло:
• будівництво житла (будівництво приватного будинку чи 

вступ до будівельного кооперативу);
• придбання житла у власність (укладання договору 

купівлі-продажу або приватизація);
• оренда (наймання) житла;
• надання житла безкоштовно або за доступну плату дер

жавою або органами місцевого самоврядування.
Житлові права охороняються законом, за винятком випад

ків, коли вони здійснюються в суперечності з призначенням 
цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав 
державних і громадських організацій.

4. Предмет і зм іст договору найму житлового 
приміщення

Однією з найпоширеніших підстав користування житлом є 
договір житлового найму.
Jhsam. Норма закону

Договір ж итлового найму -  це угода, у відповід
ності з якою одна сторона -  власник ж и тла  (наймода-
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вець) передає або зобов’язується передати другій с т о 
роні (наймачеві) ж и тло для проживання у ньому на 
певний строк за п лату.

Розрізняють залежно від форми власності договори житло
вого найму в будинках державного (або громадського) й при
ватного житлового фонду.

Так, у договорах житлового найму в будинках державного 
або громадського житлового фонду наймодавцем є держава 
або громада, від імені яких діють уповноважені ними органи 
(житлово-експлуатаційні організації).

Буква закону -  Житловий кодекс Української РСР (із 
змінами і доповненнями)

Ст. 61. Договір найму жилого приміщення. Укла
дання договору найму жилого приміщення

Користування жилим приміщенням у будинках дер
жавного і громадського житлового фонду здійснюється 
відповідно до договору найму жилого приміщення.

Договір найму жилого приміщення в будинках дер
жавного і громадського житлового фонду укладається 
в письмовій формі на підставі ордера на жиле примі
щення м іж  наймодавцем -  житлово-експлуатаційною 
організацією (а в разі ї ї  відсутності -  відповідним під
приємством, установою, організацією) і наймачем -  
громадянином, на ім ’я якого видано ордер.

Предметом такого договору може бути лише те житло, яке 
зазначене в ордері на нього. Цей договір є безстроковим, 
оскільки житло надається у безстрокове користування.

Ордер на жиле приміщення -  це письмове розпорядження 
на його заселення, яке видається на підставі рішення вико
навчого комітету органу місцевого самоврядування або місце
вої державної адміністрації.

Не можуть бути самостійним предметом договору найму:
• жиле приміщення, яке хоч і є ізольованим, але за роз

мірами менше встановленого для надання одній особі;
• частина кімнати або кімната, зв’язана з іншою кімнатою 

спільним входом;
• підсобні приміщення (кухня, коридор тощо).
Члени сім’ї наймача, я к і проживають разом із ним, корис

туються нарівні з ним усіма правами і несуть всі обов’язки, 
я к і закріплені в договорі житлового найму. Наймач має право 
за письмовою згодою всіх членів сім’ї, я к і проживають разом 
із ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дру
жину (свого чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб. На 
вселення до батьків неповнолітніх дітей зазначеної згоди не
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потрібно. Крім того, за згодою наймодавця, наймач має право 
здати жиле приміщення у піднаймання.

Наймачі жилих приміщень у будинках державного та гро
мадського житлового фонду можуть за згодою всіх повноліт
ніх членів сім’ї, я к і проживають з ними, придбати займані 
ними приміщення у  власність.

Наймач зобов’язаний використовувати житло за призначен
ням, дбайливо ставитися до житла, своєчасно вносити квар
тирну плату та плату за комунальні послуги, проводити від
шкодування заподіяної шкоди. Він має право за письмовою 
згодою членів сім’ї, я к і проживають із ним, провести обмін 
займаного жилого приміщення з іншим наймачем або членом 
житлово-будівельного кооперативу. Наймач вправі за згодою 
членів сім’ї  в будь-який час розірвати договір найму. Якщо з 
жилого приміщення вибуває не вся сім’я , то договір найму не 
розривається, а члени сім’ї, я к і вибули, втрачають право ко
ристуватися цим житлом.

Що ж  стосується договорів найму жилого приміщення, 
власником якого є приватні особи (приватний житловий 
фонд), то вони є договорами майнового найму, я к і врегульову
ються нормами цивільного права. Предметом такого договору 
може виступати не лише ізольоване приміщення, а й частина 
квартири або будинку. Сторонами у такому договорі можуть 
бути і фізичні, і юридичні особи. Цей договір укладається на 
строк, встановлений договором. Якщо у договорі строк не 
встановлений, то він вважається укладеним на 5 років.

Розв’яжіть ситуацію
Сергій Зацікавлений разом із сім’єю проживав у квартирі, 

яка належала міській раді. Він вирішив обміняти свою кварти
ру на квартиру Дмитра Байдужого. Проти цього заперечував 
16-річний син Байдужого Іван. Проте обмін квартир відбувся і 
сім’ї переїхали. Іван звернувся із заявою про незгоду до 
міської ради.

Яке рішення повинна прийняти міська рада?
Який порядок обміну квартирами, що належать до гро
мадського житлового фонду?

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення житлового права.
2. Я кі способи реалізації права громадян на житло існують 

за українським законодавством?
3. Дайте визначення поняттю «житловий фонд».
4. Що є предметом договору найму житлового примі

щення?
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5. Обґрунтуйте конституційне право людини на житло як  
невід’ємну складову її  буття. Яка роль в цьому належить 
державі?

§ 8 4 —85. Житлові права і обов’язки. 
Відповідальність за порушення 

житлового законодавства
1. Житлові права та обов’язки 

громадян
Право на житло забезпечується розвитком і охороною дер

жавного і громадського житлового фонду, сприянням коопе
ративному й індивідуальному житловому будівництву, спра
ведливим розподілом під громадським контролем житлової 
площі, яка  надається в міру здійснення програми будівництва 
упорядкованого житла.

Буква закону -  Житловий кодекс Української РСР (із 
змінами і доповненнями)

Ст. 9. Житлові права громадян
Громадяни мають право на одержання у  безстрокове 

користування у встановленому порядку жилого примі
щення в будинках державного чи громадського житло
вого фонду або на одержання за їх  бажанням грошової 
компенсації за належне їм для отримання жиле при
міщення для категорій громадян, визначених законом, 
або в будинках житлово-будівельних кооперативів.

Забезпечення постійним житлом громадян, я к і від
повідно до законодавства мають право на його отриман
ня, може здійснюватися шляхом будівництва або при
дбання доступного житла за рахунок надання держав
ної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

Громадяни мають право на приватизацію квартир 
(будинків) державного житлового фонду або придбання 
їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шля
хом індивідуального житлового будівництва чи одер
жання у власність на інших підставах, передбачених 
законодавством України.

Ніхто не може бути виселений із займаного жилого 
приміщення або обмежений у праві користування жи
лим приміщенням, інакше як  з підстав і в порядку, 
передбачених законом.
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Ж и тлов і о б о в ’я зки  гр о м а д я н  Укра їни

Жилі будинки і жилі приміщення не можуть використову
ватися громадянами на шкоду інтересам суспільства.

2. Права та обов’язки наймодавця
Буква закону -  Цивільний кодекс України

Cm. 810. Договір найму ж итла
1. За договором найму (оренди) житла одна сторона -  

власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується 
передати другій стороні (наймачеві) житло для прожи
вання у ньому на певний строк за плату.

Договір найму житла укладається у письмовій формі. Його 
предметом можуть бути помешкання, зокрема квартира або її 
частина, житловий будинок або його частина. Помешкання 
має бути придатним для постійного проживання. Сторонами 
у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні 
особи. Якщо наймачем є юридична особа, вона може викорис
товувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.

У наймодавця є право вимагати від наймача:
• користуватися житлом згідно з існуючими правилами;
• відшкодовувати заподіяні збитки;
• своєчасно вносити плату за житло і комунальні послуги.
Обов’язки наймодавця:
• надати зазначене в ордері й обумовлене договором житло;
• житлове приміщення повинно відповідати встановленим 

санітарним та технічним вимогам;
• своєчасно проводити капітальний ремонт;
• забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання;
• підтримувати належний стан під’їздів та інших місць 

загального користування будинків та прибудинкової те
риторії.

Поточний ремонт житла, переданого у  найм, зобов’язаний 
здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором. 
Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться 
житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно 
змінить умови користування житлом, не допускається без зго
ди наймача.
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ПРАВОЗНАВСТВОГ 3. Види та підстави настання кримінальної, 
адміністративної та цивільно-правової 

відповідальності за порушення житлового 
законодавства

Норма закону
Ж итлове правопорушення -  це протиправне, вин

не діяння д іліктоздатн ої особи, що посягає на деякі 
охоронювані законом ж итлові правовідносини, за що 
законодавством передбачається кримінальна, адміні
стративн а, дисциплінарна, цивільно-правова і м атер і
альна відповідальність.
Буква закону -  Ж итловий кодекс Української РСР (із

С т. 189. Відповідальність за неналежне викорис
т а н н я  ж итлового фонду т а  інші порушення ж и т л о 
вого законодавства

Особи, винні:
• у порушенні порядку взяття на облік та ведення єди

ного державного реєстру громадян, потребуючих по
ліпшення житлових умов, зняття з обліку і надання 
громадянам жилих приміщень;

• у недодержанні встановлених строків заселення жи
лих будинків і жилих приміщень;

• у порушенні правил користування жилими примі
щеннями, санітарного утримання місць загального 
користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, 
прибудинкових територій; .

• у самовільному переобладнанні та переплануванні 
жилих будинків і жилих приміщень та використан
ні їх  не за призначенням;

• у порушенні правил експлуатації жилих будинків, 
жилих приміщень та інженерного обладнання, у без
господарному їх  утриманні;

• у псуванні жилих будинків, жилих приміщень, їх  
обладнання та об’єктів благоустрою;
несуть кримінальну, адміністративну або іншу від
повідальність.

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
(КУпАП) регулює відносини в разі правопорушень у  галузі 
житлових прав громадян, житлово-комунального господар
ства та благоустрою. У ст. 97 КУпАП закріплюється норма, 
що передбачає адміністративну відповідальність за само
вільне будівництво будинків або споруд та самовільну зміну

змінами і доповненнями)



архітектурного вигляду будинків або споруд під час їх  екс
плуатації. За такі д ії на громадян накладається штраф.

У главі 11 «Адміністративні правопорушення в галузі жит
лових прав громадян, житлово-комунального господарства та 
благоустрою» встановлюють такі види складу адміністратив
них правопорушень:

• порушення порядку взяття на облік та строків заселення 
жилих будинків і жилих приміщень;

• порушення правил користування жилими приміщення
ми і жилими будинками;

• самоправне заняття жилого приміщення;
• порушення правил благоустрою територій міст та інших 

населених пунктів;
• знищення або пошкодження зелених насаджень або ін

ших об’єктів озеленення населених пунктів;
• порушення правил тримання собак і котів.
Кримінальна відповідальність за порушення житлового за

конодавства передбачена за такі види складу злочинів, що за
кріплені Кримінальним кодексом України:

• порушення недоторканності житла незаконне проник
нення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне 
проведення в них огляду чи обшуку, а так само неза
конне виселення чи інші д ії, що порушують недоторка
ність житла громадян, -  караються штрафом від 50 до 
100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ви
правними роботами на строк до 2-х років, або обмежен
ням волі на строк до 3-х років;

• ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуван
ням насильства чи з погрозою його застосування, -  кара
ються позбавленням волі на строк від 2-х до 5-ти років;

• зловживання опікунськими правами. Використання опі
ки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопіч
ному (зайняття житлової площі, використання майна 
тощо) -  карається штрафом до 50 неоподаткованих міні
мумів доходів громадян або виправними роботами на 
строк до 2-х років.

• самоуправство та інші склади.
Підприємства, установи, організації, а також громадяни, 

я к і заподіяли шкоду жилим будинкам, жилим приміщен
ням, інженерному обладнанню, об’єктам благоустрою і зеле
ним насадженням на прилеглих до будинків ділянках, 
зобов’язані відшкодувати заподіяну шкоду. Мається на увазі 
цивільно-правова відповідальність за завдану шкоду. Поса
дові особи та інші працівники, з вини яких підприємства, 
установи, організації мали витрати, зв’язані з відшкодуван

________________________________________________ Житлове право України

377



ПРАВОЗНАВСТВО

ням шкоди, несуть матеріальні) відповідальність у встанов
леному порядку.

Розв’яжіть ситуацію
Петро Винаймиченко підселив у квартиру, що винаймав у 

Києві за договором оренди житлового приміщення, свою дру
жину і сина, які приїхали до нього на час літніх канікул строком 
на три місяці. Наймодавець не погодився зі збільшенням меш
канців і почав вимагати або передчасного розірвання догово
ру оренди, або збільшення плати за оренду житла у 3 рази. 
Винаймиченко був проти висунутих вимог, мотивуючи тим, що 
за комунальні послуги він сплачує окремо. Справа дійшла до 
суду.

У якої сторони судового процесу кращі перспективи? 
Зробіть висновок, користуючись текстом глави 59 Ци
вільного кодексу України.

Запитання для самоперевірки
1. Якими є права і обов’язки наймачів житла?
2. Я кі права та обов’язки має наймодавець у  договорі найму 

(оренди) житла?
3. Які види відповідальності настають за порушення жит

лового законодавства? У яких випадках?
4. У яких випадках особа несе кримінальну відповідаль

ність за порушення житлового законодавства України?
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Тема 10

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 86 . Загальна характеристика земельного 
права України

1. Предмет правового регулювання земельного 
права. Земельний кодекс України

Норма закону
Земельне право -  це галузь права, що регулює зе

мельні відносини з метою забезпечення раціонального 
використання земель, створення умов для підвищення 
ефективності цього процесу, охорони прав фізичних т а  
юридичних осіб як землевласників і землекористувачів.

Предметом правового регулювання земельного права є від
носини, що виникають з приводу володіння, користування та 
розпорядження земельними ресурсами, а також їх охорони та 
раціонального використання. Земельне право -  комплексна 
галузь права України, оскільки її  основу становлять норми 
цивільного права, органічно пов’язані з нормами адміністра
тивного й екологічного права.

Держава, приймаючи закони і підзаконні акти, визначає за 
допомогою імперативного методу порядок використання і охо
рони земель, встановлює обмеження використання земель від
повідно до їх  цільового призначення тощо. На договірному 
рівні, використовуючи диспозитивний метод, регулювання 
земельних правовідносин відбувається за участі сторін, як і 
мають можливість у визначених межах самостійно обрати 
спосіб своєї поведінки для досягнення певної мети.

Земельні правовідносини регулюються за допомогою різно
манітних джерел земельного права. За юридичною силою
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вони класифікуються на конституційні акти, звичайні зако
ни, підзаконні та локальні акти.

Конституція України визначає засади земельного права, 
закріплює положення щодо належності землі, гарантії права 
власності на землю, особливого статусу землі, яка  проголо
шена основним національним багатством, а також права влас
ності Українського народу.

Буква закону -  К о н сти туц ія  України
С т. 14. Земля є основним національним багатством, 

що перебуває під особливою охороною держави. Право 
власності на землю гарантується. Це право набувається 
і реалізується громадянами, юридичними особами та 
державою виключно відповідно до закону.

Основним нормативним актом у цій галузі є Земельний 
кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 р. Він є норма
тивно-правовим актом кодифікованого характеру. Земельний 
кодекс конкретизує положення Конституції України щодо ре
гулювання земельних відносин, визначає основний зміст 
практично всіх інститутів земельного права. Серед інших за
конів -  джерел земельного права -  закони України «Про орен
ду землі», «Про плату за землю» та інші.

До підзаконних а к т ів  земельного права відносять:
• Постанови Верховної Ради України: «Про земельну ре

форму» від 18 грудня 1990 p., «Про прискорення земель
ної реформи та приватизацію землі» від 13 березня 
1993 p.;

• Укази Президента України -  так звані 14 «земельних» 
указів Президента України, виданих з 1994 по 2004 p.;

• Постанови Кабінету Міністрів України та інші.
Локальними актами є нормативно-правові акти місцевих

держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з пи
тань земельного права.

і  2. Земельні відносини. Суб’єкти та об’єкти 
земельних відносин

Норма закону
Земельні відносини -  це суспільні відносини щодо 

володіння, користування і розпорядження землею.
Суб’єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, 

органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
Об’єктам и  земельних відносин є землі в межах території 

України, земельні ділянки та права на них, у  тому числі на 
земельні частки (паї).
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Земельні відносини, що виникають при використанні надр, 
лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферно
го повітря, регулюються Земельним кодексом, нормативно- 
правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тварин
ний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать цьому 
Кодексу.

3. Завдання та принципи земельного 
законодавства

Завданням земельного законодавства є регулювання зе
мельних відносин з метою забезпечення права на землю гро
мадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, 
раціонального використання та охорони земель.

Земельне законодавство базується на та к и х  принципах:
• поєднання особливостей використання землі як  територі

ального базису, природного ресурсу і  основного засобу 
виробництва;

• забезпечення рівності права власності на землю грома
дян, юридичних осіб, територіальних громад та держави;

• невтручання держави в здійснення громадянами, юри
дичними особами та територіальними громадами своїх 
прав щодо володіння, користування і розпорядження 
землею, крім випадків, передбачених законом;

• забезпечення раціонального використання та охорони зе
мель;

• забезпечення гарантій прав на землю;
• пріоритет вимог екологічної безпеки.

Всі землі, я к і знаходяться в межах України, складають її  
земельний фонд. Законодавство передбачає наявність загаль
ного правового режиму усіх земель незалежно від форми їх 
власності та цільового призначення.

Одночасно є й істотні відмінності м іж  правовим режимом 
певних категорій земель, що зумовлено різними способами їх  
використання, різним цільовим призначенням, особливостя
ми правової охорони тощо. За вказаними та іншими критері
ями землі можуть поділятися на окремі види.

і 4. Категорії земель України

р Ик Землі сільськогосподарського призначення (землі, на- 
дані для виробництва сільськогосподарської продукції, 

І здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та
навчальної діяльності)
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Землі природно-заповідного та іншого природоохорон
ного призначення (ділянки суші та водного простору з 
природними комплексами та об’єктами, що мають при
родоохоронну, екологічну та іншу цінність)

Землі історико-культурного призначення (землі, на яких 
розташовані історико-культурні заповідники, музеї- 
заповідники, городища, кургани, архітектурні ансамблі 
та комплекси, історичні центри тощо)

Землі лісового фонду (землі, вкриті лісовою рослинніс
тю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові зем
лі, які надані для потреб лісового господарства)

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, 
озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, 
островами, прибережними захисними смугами, гідро
технічними спорудами тощо)

ПРАВОЗНАВСТВО

Землі рекреаційного призначення (землі, що використо
вуються для організації відпочинку населення, туризму 
та проведення спортивних заходів)

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають при
родні лікувальні властивості, які можуть використовува
тися для профілактики захворювань та лікування людей)

Землі житлової та громадської забудови (земельні ділян
ки в межах населених пунктів, які використовуються для 
розміщення житлової забудови, громадських будівель і 
споруд)

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення
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.піднесення, земель до тієї чи інш ої категорії здійсню ється  
на підставі рішень органів державної влади та органів місце
вого самоврядування відповідно до їх  повноважень.

Зміна цільового призначення земель провадиться органами 
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, 
я к і приймають рішення про передачу цих земель у власність 
або надання у користування, вилучення (викуп) земель і за
тверджують проекти землеустрою або приймають рішення 
про створення об’єктів природоохоронного та історико-культур- 
ного призначення.

Зміна цільового призначення земель, я к і перебувають у 
власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ін іц і
ативою власників земельних ділянок у порядку, що встанов
люється Кабінетом Міністрів України.

Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, 
провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої вла
ди з питань охорони навколишнього природного середовища 
та лісового господарства.

Види використання земельної ділянки в межах певної ка
тегорії земель (крім земель сільськогосподарського призначен
ня та земель оборони) визначаються її  власником або корис
тувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом, до 
використання земель цієї категорії, з урахуванням містобу
дівної документації та документації із землеустрою.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення ви
користовуються їх  власниками або користувачами виключно 
в межах вимог щодо користування землями певного виду.

Порушення порядку встановлення та зміни цільового при
значення земель є підставою для:

• визнання недійсними рішень органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування про надання (передачу) 
земельних ділянок громадянам та юридичним особам;

• визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;
• відмови в державній реєстрації земельних ділянок або 

визнання реєстрації недійсною;
• притягнення до відповідальності відповідно до закону 

громадян та юридичних осіб, винних у порушенні по
рядку встановлення та зміни цільового призначення зе
мель.

Запитання для самоперевірки
1. Що є предметом правового регулювання земельного права?
2. Дайте визначення поняттю «земельні відносини».
3. Що є об’єктами земельних відносин?
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4. На яких основних принципах базується земельне за
конодавство?

5. На я к і види поділяють землі України?

§ 87. Право власності на землю
1. Земельна ділянка. 

Суб’єкти права власності 
на землю

Право власності на землю -  це право володіти, користува
тися і розпоряджатися земельними ділянками.

Буква закону -  Земельний кодекс України
Ст. 79. Земельна ділянка як об’єкт права власності
1. Земельна ділянка -  це частина земної поверхні з 

установленими межами, певним місцем розташування, 
з визначеними щодо неї правами.

2. Право власності на земельну ділянку поширюєть
ся в ї ї  межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також 
на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, я к і на 
ній знаходяться.

3. Право власності на земельну ділянку розповсю
джується на простір, що знаходиться над та під по
верхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для 
зведення житлових, виробничих та інших будівель і 
споруд.

Суб’єкти права власності на землю

Громадяни 
та юридичні 
особи -  на
землі приватної 
власності

Територіальні грома
ди, які реалізують це 
право безпосередньо 
або через органи міс
цевого самоврядуван
ня, -  на землі кому
нальної власності

Держава, яка
реалізує це право 
через відповідні 
органи державної 
влади, -  на землі 
державної влас
ності

Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть на
бувати права власності на земельні ділянки несільськогоспо- 
дарського призначення в межах населених пунктів, а також 
на земельні ділянки несільськогосподарського призначення 
за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна, що належать їм на праві приватної влас
ності.
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Придбання за 
договором купівлі- 
продажу, дарування, 
міни, іншими 
цивільно-правовими 
договорами

Прийняття
спадщини

Викуп земельних 
ділянок, на яких 
розташовані об’єкти 
нерухомого майна, 
що належать їм на 
праві власності

Способи набуття права власності на земельні ділянки інозем 
ними громадянами чи особами без громадянства

Буква закону -  Земельний кодекс України
С т . 81.4. Землі сільськогосподарського призначення, 

прийняті у спадщину іноземними громадянами, а т а 
кож особами без громадянства, протягом року підляга
ють відчуженню.

2. Види права власності на землю
Земля в Україні може перебувати у приватній, комуналь

ній та державній власності.
Земельна ділянка може знаходитись у  спільній власності з 

визначенням частки кожного з учасників спільної власності 
(спільна часткова власність) або без визначення часток учас
ників спільної власності (спільна сумісна власність). 
Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути 
громадяни та юридичні особи. Суб’єктами права спільної влас
ності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути 
районні та обласні ради. Право спільної власності на землю 
посвідчується державним актом на право власності на землю.

Право спільної часткової власності на земельну ділянку 
виникає:

• при добровільному об’єднанні власниками належних їм 
земельних ділянок;

• при придбанні у власність земельної ділянки двома чи 
більше особами за цивільно-правовими угодами;

• при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або 
більше особами;

• за рішенням суду.
Володіння, користування та розпорядження земельною ді

лянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійсню
ються за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі 
недосягнення згоди -  у судовому порядку. Договір про спільну 
часткову власність на земельну ділянку укладається в письмо
вій формі і посвідчується нотаріально. Учасник спільної част
кової власності має право вимагати виділення належної йому 
частки зі складу земельної ділянки як  окремо, так і разом з

з я й
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іншими учасниками, як і вимагають виділення, а у  разі не
можливості виділення частки -  вимагати відповідної компен
сації.

Учасник спільної часткової власності відповідно до розмі
ру своєї частки має права т а  обов’язки:

•  на доходи від використання спільної земельної ділянки;
» відповідати перед третіми особами за зобов’язаннями,

пов’язаними зі спільною власністю на земельну ділянку;
• повинен брати участь у сплаті податків, зборів і плате

ж ів, а також у витратах з утримання і зберігання спіль
ної земельної ділянки;

• при продажу одним із учасників належної йому частки 
у спільній частковій власності на земельну ділянку має 
переважне право купівлі частки.

Земельна ділянка може належати громадянам на праві 
спільної сумісної власності.

Співвласники земельної ділянки, що перебуває у  спільній 
сумісній власності, мають право на ї ї  поділ або на виділення 
з неї окремої частки. Поділ земельної ділянки, яка  є у спіль
ній сумісній власності, з- виділенням частки співвласника, 
може бути здійснено за умови попереднього визначення роз
міру земельних часток, я к і є рівними, якщо інше не перед
бачено законом або не встановлено судом.

3. Права та обов’язки власників 
земельних ділянок

Земельне законодавство закріплює права і обов’язки влас
ників земельних ділянок.

Буква з а ко н у - Земельний кодекс України
Ст. 90. Права власників земельних ділянок 
1. Власники земельних ділянок мають право:
а) продавати або іншим шляхом відчужувати земель

ну ділянку, передавати її  в оренду, заставу, спадщину;
б) самостійно господарювати на землі;
в) власності на посіви і насадження сільськогоспо

дарських та інших культур, на вироблену продукцію;
г) використовувати у встановленому порядку для 

власних потреб наявні на земельній ділянці загально- 
поширені корисні копалини, торф, лісові насадження, 
водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі;

ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбаче
них законом;

д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші 
будівлі і споруди.
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Ст. 91. Обов'язки власників земельних ділянок
1. Власники земельних ділянок зобов’язані:
а) забезпечувати використання їх  за цільовим при

значенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону 

довкілля;
в) своєчасно сплачувати земельний податок;
г) не порушувати прав власників суміжних земель

них ділянок та землекористувачів;
ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші 

корисні властивості землі;
д) своєчасно надавати відповідним органам виконав

чої влади та органам місцевого самоврядування дані 
про стан і використання земель та інших природних 
ресурсів у порядку, встановленому законом;

е) дотримуватися правил добросусідства та обме
жень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів 
та охоронних зон;

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні спору
ди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

Порушені права власників земельних ділянок підлягають 
відновленню в порядку, встановленому законом.

4. Добросусідство
Jksm* Норма закону

Добросусідство -  це використання земельних діля
нок, за яким власники т а  землекористувачі повинні 
обирати т а к і способи цього використання відповідно 
до цільового призначення, за яким власникам, земле
користувачам сусідніх земельних ділянок завдається  
найменше незручностей (затінення, задимлення, не
приємні запахи, шумове забруднення тощо).

Використання земельних ділянок способами, я к і не дозво
ляють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ді
лянок використовувати свої земельні ділянки за їх цільовим 
призначенням, є неприпустимим впливом.

Власники та землекористувачі земельних ділянок зобо
в’язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на за
безпечення прав на землю кожного з них та використання 
цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресив
них технологій вирощування сільськогосподарських культур 
та охорони земель (раціональна організація територій, до
тримання сівозмін, встановлення, зберігання межових зна
ків).
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' Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть 
вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ді
лянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впли
ву на здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки 
та інше.

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї зе
мельної ділянки на іншу власники та землекористувачі зе
мельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущ ів, 
я к і проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке 
проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки 
за цільовим призначенням.

Власник земельної ділянки має право вимагати від власни
ка сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твер
дих меж, а також відновленню межових знаків у  випадках, 
коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. 
Види межових знаків і порядок відновлення меж визначають
ся центральним органом виконавчої влади з питань земель
них ресурсів. Витрати на встановлення суміжних меж несуть 
власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не 
встановлено угодою м іж  ними.

Дерева, я к і стоять на межі суміжних земельних ділянок, а 
також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у 
рівних частинах. Кожен із сусідів має право вимагати л ікві
дувати дерева, я к і стоять на спільній межі. Сусід, який ви
магає ліквідац ії дерев, що стоять на спільній межі, повинен 
один нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід 
відмовляється від своїх прав на дерева.

Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо 
вони служать межовими знаками і залежно від обставин не 
можуть бути замінені іншими межовими знаками.

5. Право земельного сервітуту
І - —і-  Норма закону

Право земельного с е р в іт у т у  -  це право власника 
або землекористувача земельної ділянки на обмежене 
п латн е або безоплатне користування чужою земель
ною ділянкою (ділянками).

Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. 
Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення 
власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земель
ний сервітут, прав володіння, користування та розпоряджен
ня нею.

Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть 
вимагати встановлення таких земельних сервітутів :

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Щодо порядку встановлення земельних сервітутів, то він 
може бути встановлений договором, законом, заповітом або 
рішенням суду. Сервітут може належати власникові (володіль
цеві) сусідньої земельної ділянки, а також іншій конкретно 
визначеній особі (особистий сервітут). Договір про встановлен
ня земельного сервітуту підлягає державній реєстрації в по
рядку, встановленому для державної реєстрації прав на не
рухоме майно.

Д ія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав 
на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сер
вітут, до іншої особи. Земельний сервітут не може бути пред
метом купівлі-продажу, застави та не може передаватися 
будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут 
встановлено, іншим фізичним та юридичним особам. Влас
ник, землекористувач земельної ділянки, щодо якої встанов
лений земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в ін
тересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його 
встановлення, якщо інше не передбачено законом. Також 
власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земель
ний сервітут, має право на відшкодування збитків, завданих 
встановленням земельного сервітуту.

дання та екс
плуатації ліній 
електропере
дачі, зв’язку, 
трубопроводів, 
інших комуніка
цій

Право прокла
дати на свою 
земельну ді
лянку водопро
від із чужої при
родної водойми 
або через чужу 
земельну ді
лянку

і іраво проходу 
та проїзду на 
велосипеді

Право проїзду 
на транспорт
ному засобі 
по наявному, 
шляху

Право встанов
лення будівель
них риштувань 
та складування 
будівельних ма
теріалів з ме
тою ремонту 
будівель; інші 
сервітути

Право відводу 
води зі своєї 
земельної ді
лянки на сусід
ню або через 
сусідню зе
мельну ділянку

Право забору 
води з природ
ної водойми, 
розташованої 
на сусідній зе
мельній ділянці, 
та право про
ходу до водо
йми

. . , ________І І І Л  І VI

свою худобу із 
природної во
дойми, розта
шованої на су
сідній земель
ній ділянці, та 
право прогону 
худоби до во
дойми

і
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Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:
• поєднання в одній особі суб’єкта права земельного серві

туту, в інтересах якого він встановлений, та власника 
земельної ділянки;

• відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний 
сервітут;

• рішення суду про скасування земельного сервітуту;
• закінчення терміну, на який було встановлено земельний 

сервітут;
» невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;
• порушення власником сервітуту умов користування сер

вітутом.
На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встанов

лено земельний сервітут, д ія цього сервітуту може бути при
пинена в судовому порядку у випадках:

• припинення підстав його встановлення;
• коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює 

використання земельної ділянки, щодо якої встановлено 
земельний сервітут, за ї ї  цільовим призначенням.

6. Користування землею
JHili Норма закону

Користування землею (землекористування) -  це
використання землі у визначеному законом порядку.

Право користування землею є похідним від права власнос
т і  на землю. Землекористувач користується ділянкою в об
сязі і межах, я к і надає йому власник землі. Відхилення зем
лекористувача від основного цільового призначення земельної 
ділянки може стати підставою для припинення його права 
користування. В Україні встановлено декілька видів користу
вання землями.

Види користування землею

Постійне землекористування -  це право володіння і користування 
земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній 
власності, без встановлення строку

Орендне землекористування -  це засноване на договорі тимчасо
ве платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідне 
орендарю для здійснення підприємницької діяльності. Оренда може 
бути короткостроковою -  до 5 років та довгостроковою -  до 50 років. 
Орендодавцями земельної ділянки є їх власники або уповноважені 
ними особи
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Суб’єктам и  права землекористування є:
» за постійного користування землею -  підприємства, 

установи і організації державної та комунальної влас
ності;

» за оренди землі -  громадяни та юридичні особи України, 
іноземні громадяни й особи без громадянства, іноземні 
юридичні особи, міжнародні організації, іноземні дер
жави;

• за концесії -  органи державної влади або органи місце
вого самоврядування, суб’єкти підприємницької д іяль
ності;

• за земельного сервітуту -  власники та землекористувачі 
сусідніх земельних ділянок.

.fr- L_ Норма закону
Право постійного користування земельною ділян

кою -  це право володіння і користування земельною 
ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній 
власності, без встановлення строку.

Права постійного користування земельною ділянкою із зе
мель державної та комунальної власності набувають:

• підприємства, установи та організації, що належать до 
державної та комунальної власності;

• громадські організації інвалідів України, їх підприєм
ства (об’єднання), установи та організації;

• релігійні організації України, статути (положення) яких 
зареєстровано у встановленому законом порядку, ви
ключно для будівництва і обслуговування культових та 
інших будівель, необхідних для забезпечення їх  д іяль
ності.
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Норма закону
Право оренди земельної ділянки -  це засноване на 

договорі строкове платне володіння і користування 
земельною ділянкою, необхідною орендареві для прова
дження підприємницької т а  іншої діяльності.

Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадя
нам та юридичним особам України, іноземним громадянам і 
особам без громадянства, іноземним юридичним особам, м іж 
народним об’єднанням і організаціям, а також іноземним 
державам. Не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, 
штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи сму
ги відведення, на землях лісогосподарського призначення та 
природно-заповідного фонду, що перебувають у прибережній 
захисній смузі водних об’єктів, або на земельних ділянках 
дна водних об’єктів. ІІраво оренди земельної ділянки може 
відчужуватися, у  тому числі продаватися на земельних тор
гах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до 
статутного фонду власником земельної ділянки -  на строк до 
50 років, крім випадків, визначених законом.

Орендована земельна ділянка або її  частина може за зго
дою орендодавця передаватись орендарем у володіння та ко
ристування іншій особі (суборенда).

Буква закону -  Земельний кодекс України
Ст. 95. Права землекористувачів 
1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено за

коном або договором, мають право:
а) самостійно господарювати на землі;
б) власності на посіви і насадження сільськогоспо

дарських та інших культур, на вироблену продукцію;
в) використовувати у встановленому порядку для 

власних потреб наявні на земельній ділянці загально- 
поширені корисні копалини, торф, ліси, водні об’єкти, 
а також інші корисні властивості землі;

г) на відшкодування збитків;
ґ) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші 

будівлі і споруди.
Ст. 96. Обов'язки землекористувачів
1. Землекористувачі зобов’язані:
а) забезпечувати використання землі за цільовим 

призначенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону 

довкілля;
в) своєчасно сплачувати земельний податок або оренд

ну платну;
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г) не порушувати прав власників суміжних земель
них ділянок та землекористувачів;

ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші 
корисні властивості землі;

д) своєчасно надавати відповідним органам виконав
чої влади та органам місцевого самоврядування дані 
про стан і використання земель та інших природних 
ресурсів у порядку, встановленому законом;

е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, 
пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та 
охоронних зон;

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні спору
ди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

Таким чином, права та обов’язки власників земельних ді
лянок багато в чому подібні до прав землекористувачів. У той 
же час таке важливе повноваження власника, як  право роз
порядження землею, у землекористувача відсутнє.

Розв’яжіть ситуацію
Анатолій Безхатченко виїхав на постійне проживання 

в Польщу, через 5 років він набув громадянство цієї країни. 
В Україні у Львівській області у нього залишився 1 гектар землі 
сільськогосподарського призначення, яку він здав в оренду 
строком на 5 років. Під час короткої поїздки до рідного села 
сільський голова повідомив Безхатченка про те, що він не 
може бути власником земель сільськогосподарського при
значення і тому повинен протягом місяця відчужити земельну 
ділянку, здану ним в оренду. Безхатченко заперечував проти 
цього.

Вирішіть цей спір.

4 *9 Запитання для самоперевірки
1. Що таке земельна ділянка?
2. Який правовий режим власності на землю встановлений 

українським законодавством для іноземців та осіб без 
громадянства?

3. Я кі види права власності на землю існують за законодав
ством України?

4. Що означає право земельного сервітуту? Назвіть його 
види.

5. Я кі права та обов’язки землекористувачів закріплені Зе
мельним кодексом України?

6. Дайте визначення права оренди земельної ділянки. По
рівняйте це поняття з концесійним землекористуванням.
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§ 8 8 —89. Набуття та реалізація права 
на землю. Плата за землю. 

Захист права на землю
1. Підстави набуття права на землю

Способи набуття права власності на землю визначені Зе
мельним кодексом України і є різними для громадян України, 
іноземців та юридичних осіб.

Набуття права на землю громадянами та юридичними осо
бами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у 
власність або надання їх у  користування за рішенням органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в 
межах їх повноважень. Громадяни України можуть набувати 
право власності як  на землі сільськогосподарського, так і на 
землі несільськогосподарського призначення. Існує декілька 
способів набуття права власності на земельні ділянки грома
дянами України.

Способи набуття громадянами України 
права власності на земельні д ілянки

Безоплат
на переда
ча із зе
мель дер
жавної та 
комуналь
ної влас
ності

Привати
зація зе
мельних 
ділянок, 
які раніше 
були нада
ні їм в ко
ристуван
ня

^________  _______ '

Виділення 
в натурі 
належної 
їм земель
ної частки 
(паю)

L —  _ J

Цивільно-
правові
договори
(міни,
купівлі-
продажу,
дарування)

Прийняття
спадщини

---------- ----- .

Набуваль-
на
давність

>____, ___ _ . . j

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у влас
ність земельних ділянок із земель державної або комунальної 
власності для ведення фермерського господарства, особистого 
селянського господарства, садівництва, будівництва і обслуго
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
дачного та гаражного будівництва, подають заяву до відповід
ної районної державної адміністрації або місцевої ради за 
місцезнаходженням земельної ділянки. Рішення за цією спра
вою приймається в місячний строк, а в разі відмови про пере
дачу земельної ділянки у власність це питання може бути 
вирішено в судовому порядку.

Згідно з земельним законодавством громадянин, який ба
жає приватизувати земельну ділянку , що перебуває у його 
користуванні, подає заяву до відповідної районної державної
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адміністрації або сільської, селищної, міської ради за міс
цезнаходженням земельної ділянки. Рішення органів вико
навчої влади та органів місцевого самоврядування щодо при
ватизації земельних ділянок теж приймається у місячний 
строк.

Новим у земельному законодавстві є спосіб набуття права 
на земельну ділянку за давністю користування (набувальна 
давність). Громадяни, як і добросовісно, відкрито і безперерв
но користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але 
не мають документів, я к і б свідчили про наявність у них прав 
на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу дер
жавної влади або органу місцевого самоврядування за заявою 
про передачу ї ї  у власність або надання у користування.

Юридичні особи, засновані громадянами України, можуть 
набувати у  власність земельні ділянки для здійснення підпри
ємницької діяльності. Земельним законодавством встановлені 
для них такі способи н а б у т т я  права власності на земельні 
ділянки:

• цивільно-правові договори купівлі-продажу, дарування, 
міни та інші;

» внесення земельної ділянки ї ї  засновниками в статутний 
фонд;

• прийняття спадщини;
• виникнення інших підстав, передбачених законом.
Земельні ділянки у постійне користування юридичним осо

бам надаються сільськими, селищними, міськими радами (із 
земель комунальної власності), районними та обласними ра
дами (із земель спільної власності територіальних громад) та 
районними, обласними державними адміністраціями (із зе
мель державної власності у межах населених пунктів та поза 
їх межами). У визначених законом випадках земельні ділян
ки юридичним особам надаються Радою Міністрів Автономної 
Республіки Крим та Кабінетом Міністрів України.

Юридична особа, зацікавлена в одержанні земельної ділян
ки у постійне користування, звертається з клопотанням до 
відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого 
самоврядування. До клопотання про відведення земельної ді
лянки додаються документи, що обґрунтовують її розмір, 
призначення та місце розташування. Рішення про надання 
земельної ділянки у  постійне користування юридичним осо
бам приймається в місячний строк. У разі відмови в наданні 
земельної ділянки це рішення може бути оскаржено у судово
му порядку.

Право власності й право постійного користування на зе
мельну ділянку виникає після одержання ї ї  власником або 
користувачем документа, що посвідчує право власності чи
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право постійного користування земельною ділянкою, та його 
державної реєстрації.

Громадяни та юридичні особи України, а також територі
альні громади та держава мають право набувати у власність 
земельні ділянки на підставі міни, дарування, успадкування 
та інших цивільно-правових правочинів.

2. Застава земельних ділянок. Земельні торги
У заставу можуть передаватися земельні ділянки, я к і на

лежать громадянам та юридичним особам на праві власності. 
Земельна ділянка, яка  перебуває у спільній власності, може 
бути передана у заставу за згодою всіх співвласників. Заста- 
водержателем земельної ділянки можуть бути лише банки, 
я к і відповідають вимогам, установленим законами України.

fr-—г- Норма закону
Земельні торги  -  спосіб відчуження земельних діля

нок державної або комунальної власності, що призна
чені для продажу на конкурентних засадах суб’єк там  
підприємницької діяльності під забудову.

Земельні торги проводяться у формі аукціону. У них мо
жуть брати участь громадяни і юридичні особи, як і сплатили 
реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупця
ми відповідно до законодавства України. Земельні торги та
кож можуть проводитися за рішенням суду.

Земельна ділянка виставляється на продаж після:
• визначення меж. земельної ділянки в натурі (на місцевос

ті) та закріплення їх  межовими знаками;
• виготовлення технічного паспорта земельної ділянки.
У технічному паспорті земельної ділянки містяться відо

мості про:
• розмір земельної ділянки;
• місце розташування (адреса);
• належність до державної чи комунальної власності;
• грошову оцінку земельної ділянки та ї ї  стартову ціну;
• природний і господарський стан земельної ділянки;
• цільове призначення земельної ділянки.
Земельні торги проводяться не раніше ЗО днів з моменту 

опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення 
на земельні торги земельних ділянок, а також розміщення на 
земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформа
цією про об’єкт продажу (лот). Організатором земельних тор
гів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядуван
ня, чи державний орган приватизації, уповноважений здій
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снювати відчуження земельної ділянки, призначеної для 
продажу, або державний виконавець відповідно до рішення 
суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, 
яка  має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на 
підставі договору з відповідним органом державної влади чи 
органом місцевого самоврядування, чи державним органом 
приватизації.

Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у 
разі:

• відсутності покупців або наявності тільки одного покуп
ця;

• якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за 
стартову ціну земельної ділянки;

• несплати в установлений термін переможцем земельних 
торгів належної суми за придбану земельну ділянку.

3. Підстави припинення права власності 
на земельну ділянку та користування нею

У Земельному кодексі України встановлені підстави при
пинення права власності та права користування земельною 
ділянкою.

Підстави припинення права 
власності на земельну ділянку

Підстави припинення права 
користування земельною ділянкою

1. Добровільна відмова власника 
від права на земельну ділянку.
2. Смерть власника земельної ді
лянки за відсутності спадкоємця.
3. Відчуження земельної ділянки 
за рішенням власника.
4. Звернення стягнення на земель
ну ділянку на вимогу кредитора.
5. Відчуження земельної ділянки з 
мотивів суспільної необхідності та 
для суспільних потреб.
6. Конфіскація за рішенням суду.
7. Невідчуження земельної ділянки 
іноземними особами та особами 
без громадянства у встановлений 
строк у випадках, визначених цим 
Кодексом.

1. Добровільна відмова від права 
користування земельною ділян
кою.
2. Вилучення земельної ділянки, у 
випадках, передбачених цим Ко
дексом.
3. Припинення діяльності держав
них чи комунальних підприємств, 
установ та організацій.
4. Використання земельної ділян
ки способами, які суперечать еко
логічним вимогам.
5. Використання земельної ділян
ки не за цільовим призначенням.
6. Систематична несплата земель
ного податку або орендної плати.

Окремо законодавство України визначає підстави для при
мусового припинення прав на земельну ділянку:

• використання земельної ділянки не за цільовим призна
ченням;
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• неусунення допущених порушень законодавства (забруд- 
нення земель радіоактивними і хімічними речовинами, 
відходами, стічними водами, забруднення земель бакте
ріально-паразитичними і карантинно-шкідливими орга
нізмами, інших порушень) в терміни, встановлені вказів
ками спеціально уповноважених органів виконавчої вла
ди з питань земельних ресурсів;

• конфіскація земельної ділянки;
• примусове відчуження земельної ділянки з мотивів сус

пільної необхідності;
• примусове звернення стягнень на земельну ділянку по 

зобов’язаннях власника цієї земельної ділянки;
• невідчуження земельної ділянки іноземними особами та 

особами без громадянства у встановлений строк у ви
падках, визначених Земельним кодексом України.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядуван
ня мають право викупу земельних ділянок для суспільних 
потреб, я к і перебувають у власності фізичних та юридичних 
осіб, у випадках та в порядку, встановлених законом.

Земельна ділянка може бути конфіскована виключно за 
рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених 
законом.

4. Земельний податок
Використання землі в Україні є платним. Плата за землю 

справляється у вигляді земельного податку або орендної пла
ти, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Роз
міри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не 
встановлено, визначаються до його встановлення за Законом 
України «Про плату за землю».

Об’єктом  плати за землю є земельна ділянка, а також зе
мельна частка (пай), яка перебуває у власності або користу
ванні, у  тому числі на умовах оренди. Суб’єктом  плати за 
землю (платником) є власник земельної ділянки, земельної 
частки (паю) і землекористувач, у тому числі орендар.

Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 
землекористувачі, крім орендарів та інвесторів -  учасників 
угоди про розподіл продукції, сплачують земельний податок.

- Норма закону
Земельний податок -  обов’язковий платіж , що 

справляється з юридичних і фізичних осіб за користу
вання земельними ділянками.

За земельні ділянки, надані в оренду, справляється оренд
на плата.



Земельне право України

Орендна п лата  -  це п л а т а  орендаря власнику за користу
вання .земельною ділянкою.

Розмір земельного податку не залежить від результатів гос
подарської діяльності власників землі та землекористувачів. 
Для визначення розмірів плати встановлюється ставка податку.

Норма закону
— Ставка податку — законодавчо визначений річний 

розмір п лати  за одиницю площі оподатковуваної зе
мельної ділянки, що встановлюється у відсотках від її 
нормативної грошової оцінки.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного 
податку відповідно до закону за формою, встановленою по
датковою інспекцією, і щороку за станом на 1 січня і до 
1 лютого подають дані відповідній державній податковій ін
спекції. Нарахування земельного податку громадянам прово
диться державними податковими інспекціями, як і видають 
платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлен
ня про сплату податку.

5. Гаранти права власності на земельну ділянку.

Держава забезпечує громадянам та юридичним особам рів
ні умови захисту права власності на землю. Власник не може 
бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім 
випадків, передбачених законами України.

Земельні спори -  це суперечності між суб’єктам и  
земельних відносин, що виникають у процесі здійснен
ня права на землю.

Земельні спори вирішуються:
• судами;
• органами місцевого самоврядування;
• органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу

володіння, користування і розпорядження земельними ділян
ками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, 
а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, 
районів та областей.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спо
ри у  межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, 
що перебувають у власності і користуванні громадян, та до
держання громадянами правил добросусідства, а також спори 
щодо розмежування меж районів у містах.

Земельні спори

Норма закону
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Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів ви- 
рішують земельні спори щодо меж земельних ділянок за ме
жами населених пунктів, розташування обмежень у викорис
танні земель та земельних сервітутів.

У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рі
шенням органів місцевого самоврядування або органу вико
навчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується 
судом.

Порядок розгляду земельних спорів органами місце
вого самоврядування та органами виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів:

----------------- .  .  ................. . .. . ...--------------- -- -ч ----------------- --------------------------------------------------------------- ■ ЛЬш.и ш ш

Земельні спори розглядаються органами виконавчої вла- 
> ди з питань земельних ресурсів та органами місцевого 

самоврядування на підставі заяви однієї зі сторін у місяч 
ний термін з дня її подання

Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених 
сторін, які повинні бути повідомлені про час і місце роз
гляду спору. У разі відсутності однієї зі сторін при першо
му вирішенні питання розгляд спору переноситься. Пов
торне відкладання розгляду спору може мати місце лише 
з поважних причин

У рішенні органу місцевого самоврядування або органу 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів визнача
ється порядок його виконання. Рішення передається сто
ронам у 5-денний термін з часу його прийняття

6. Види порушення земельного 
законодавства

Договори, укладені із порушенням встановленого законом 
порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну 
земельних ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду.

Громадяни т а  юридичні особи несуть цивільну, адміністра
тивну або кримінальну відповідальність відповідно до законо
давства за т а к і порушення:

• укладення угод з порушенням земельного законодавства;
• самовільне зайняття земельних ділянок;
• псування сільськогосподарських угідь та інших земель, 

їх  забруднення хімічними та радіоактивними речовина
ми і стічними водами, засмічення промисловими та ін
шими відходами;

• розміщення, проектування, будівництво об’єктів, що не
гативно впливають на стан земель; невиконання вимог 
щодо використання земель за цільовим призначенням;
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• порушення строків повернення тимчасово заиманих зе
мель або невиконання обов’язк ів щодо приведення їх у 
стан, придатний для використання за призначенням;

• знищення межових знаків;
• знищення або пошкодження протиерозійних і гідротех

нічних споруд, захисних насаджень;
• невиконання умов знімання, збереження і нанесення ро

дючого шару ґрунту;
• відхилення від затверджених в установленому порядку 

проектів землеустрою;
• ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та 

подання недостовірної інформації щодо них;
• порушення строків розгляду заяв щодо відведення зе

мельних ділянок.
Законом може бути встановлено відповідальність і за інші 

порушення земельного законодавства.
Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають повернен

ню власникам землі або землекористувачам без відшкодуван
ня затрат, понесених за час незаконного користування ними. 
Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок прова
диться за рішенням суду.

Розв’яжіть ситуацію
Мешканцю села Соковита Долина Сидору Працьовитому, 

що мав 2 га садів і виноградників, приватна фірма «Морс та 
нектар» запропонувала викупити його земельну ділянку. 
Фірма нібито збиралася розбити парк для відпочинку своїх 
робітників. У зв’язку з цим земельна ділянка громадянина 
Працьовитого підлягає викупу для суспільних потреб і він 
зобов’язаний її продати.

• Надайте консультацію громадянину Працьовитому, який 
не хоче позбутися своєї власності, що дісталася йому у  
спадок від дідуся, який був відомим агрономом.

Запитання для самоперевірки
1. Я кі підстави набуття права на землю існують за законо

давством України?
2. Що таке земельні торги? З якою метою вони проводять

ся?
3. За наявності яких підстав особу можна позбавити права 

власності на земельну ділянку?
4. Який порядок вирішення земельних спорів передбачений 

чинним законодавством України?
5. Яка відповідальність настає за порушення земельного за

конодавства?

26-Pravoznavstvo, 11 kl
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§ 90~ 91. Організаційно-правові форми 
сільськогосподарського виробництва

1. Сільськогосподарський кооператив
Правове становище виробників сільськогосподарської про

дукції, їхня господарська діяльність, економічні, майнові, 
трудові, договірні та інші відносини врегульовані нормами 
аграрного права. Організаційні, правові та соціальні умови 
діяльності кооперативів у сільському господарстві регулює 
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Норма закону
Сільськогосподарський кооператив -  юридична осо

ба, утворена фізичними та/або юридичними особами, 
що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на 
засадах добровільного членства т а  об'єднання майно
вих пайових внесків для спільної виробничої діяльності 
у сільському господарстві т а  обслуговування переваж
но членів кооперативу.

Сільськогосподарський виробничий кооператив -  юридична 
особа, утворена шляхом об’єднання фізичних осіб, я к і є сіль
ськогосподарськими товаровиробниками, для спільного ви
робництва продукції сільського, рибного і лісового господар
ства на засадах обов’язкової трудової участі у  процесі вироб
ництва. Виробничі кооперативи здійснюють господарську 
діяльність на засадах підприємництва з метою отримання 
доходу.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив -  коопе
ратив, створений для надання послуг переважно членам коо
перативу та іншим особам з метою сприяння їх  сільськогоспо
дарській діяльності. Вони створюються для надання комплек
су послуг, пов’язаних з виробництвом, переробкою, збутом 
продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва і рибного
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Лгосподарства. Ці об’єднання, здійснюючи обслуговування чле
нів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку.

Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фі
зичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу -  як  фі
зичні, так і юридичні особи, я к і визнають статут і дотриму
ються його вимог, користуються послугами, формують фонди 
та беруть участь у  діяльності кооперативу. Членами коопера
тиву можуть бути фізичні особи, я к і досягли 16-річного в іку 
і виявили бажання брати участь у діяльності кооперативу.

Вступ до кооперативу здійснюється на підставі поданої за
яви. Член кооперативу робить вступний і пайовий внески в 
порядку, визначеному статутом кооперативу. Рішення прав
ління (голови) кооперативу про прийняття до кооперативу 
підлягає схваленню загальними зборами.

Основними правами членів кооперативу є:
• участь в управлінні справами кооперативу, право голосу 

на загальних зборах кооперативу, право обирати і бути 
обраним в органи управління кооперативом;

• користування послугами кооперативу;
• одержання кооперативних виплат -  частини доходу коо

перативу, що підлягає розподілу м іж  його членами;
• одержання частки доходу на пай (додатковий пай);
• одержання паю в разі виходу з кооперативу.
Основними обов’язками членів кооперативу є дотримання

статуту та виконання рішень загальних зборів і правління 
кооперативу. Члени кооперативу беруть участь у господар
ській діяльності обслуговуючого кооперативу в обсязі, що 
становить більшу частину річного обороту діяльності, яка  ко
оперується.

Право власності членів кооперативу -  фізичних осіб на пай 
є спадковим.

Правові, економічні та соціальні засади створення та ді
яльності фермерських господарств як  прогресивної форми 
підприємницької діяльності громадян у  галузі сільського гос
подарства України визначає Закон України «Про фермерське 
господарство».

% --- Норма закону
Фермерське господарство є формою підприємниць

кої діяльності громадян зі створенням юридичної осо
би, які виявили бажання виробляти товарні/ сільсько
господарську продукцію, займатися її переробкою т а  
реалізацією з метою отримання прибутку на земель-

2. Фермерське господарство
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них ділянках, наданих їм для ведення фермерського гос
подарства, відповідно до закону.

Фермерське господарство може бути створене одним грома
дянином України або кількома громадянами України, як і є 
родичами або членами сім’ї, відповідно до закону.

Членами фермерського господарства мож уть бути  по
дружжя, їхні батьки, діти, я к і досягли 14-річного віку, інші 
члени сім’ї, родичі, я к і об’єдналися для спільного ведення 
фермерського господарства, визнають і дотримуються поло
жень Статуту фермерського господарства. Членами фермер
ського господарства не можуть бути особи, я к і працюють у 
ньому за трудовим договором (контрактом). При створенні 
фермерського господарства одним із членів сім’ї інші члени 
сім’ї, а також родичі можуть стати членами цього фермер
ського господарства після внесення змін до його Статуту.

Землі фермерського господарства мож уть складатися із:
• земельної ділянки, що належить на праві власності фер

мерському господарству як  юридичній особі;
• земельних ділянок, що належать громадянам -  членам 

фермерського господарства на праві приватної власності;
• земельної ділянки, що використовується фермерським 

господарством на умовах оренди.
Права володіння та користування земельними ділянками, 

я к і знаходяться у  власності членів фермерського господар
ства, здійснює фермерське господарство. Члени фермерського 
господарства мають право на одержання безоплатно у влас
ність із земель державної і комунальної власності земельних 
ділянок у розмірі земельної частки (паю). Земельні ділянки, 
на яких розташовані житлові будинки, господарські будівлі 
та споруди фермерського господарства, передаються безоплат
но у приватну власність у  рахунок земельної частки (паю).

Фермерське господарство та його члени відповідно до за
кону мають право:

• продавати або іншим способом відчужувати земельну ді
лянку, передавати ї ї  в оренду, заставу, спадщину;

• самостійно господарювати на землі;
• власності на посіви і насадження сільськогосподарських 

та інших культур, на вироблену сільськогосподарську 
продукцію;

• на відшкодування збитків;
• споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та 

споруди;
• реалізовувати вироблену сільськогосподарську продук

цію на вітчизняних ринках і постачати на експорт;
• інші права.
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Фермерські господарства, у  власності яких є земельні ді
лянки, надані їм для ведення фермерського господарства від
повідно до закону, зобов’язані:

• забезпечувати використання земельних ділянок за їх ці
льовим призначенням;

• додержуватися вимог законодавства про охорону довкіл-
ЛЯ<|

• сплачувати податки та збори;
• не порушувати прав власників суміжних земельних ді

лянок та землекористувачів;
• не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати 

інші корисні властивості землі;
• дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог 

щодо якості продукції;
• дотримуватися правил добросусідства та встановлених 

обмежень у  використанні земель і земельних сервітутів;
• зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мере

ж і зрошувальних і осушувальних систем.

_______________________________________________ Земельне право України

Реорганізація фермерського 
господарства

Ліквідація фермерського 
господарства

Підстави 
для припинення діяльності 

фермерського господарства
....... . . ,..... . . , • -__ J

Визнання фермерського 
господарства неплатоспроможним 

(банкрутом)

_ — ---,—

Якщо не залишається жодного 
члена фермерського 

господарства або спадкоємця, 
який бажає продовжити 
діяльність господарства

3. Особисте селянське господарство
1»-^ Норма закону

Особисте селянське господарство -  це господарська 
діяльність, яка проводиться без створення юридич
ної особи фізичною особою індивідуально або особами, 
які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і 
спільно проживають, з метою задоволення особистих 
потреб шляхом виробництва, переробки і споживання 
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків 
т а  надання послуг з використанням майна особистого 
селянського господарства, у то м у числі й у сфері сіль
ського зеленого туризму.
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Члени особистого селянського господарства здійснюють ді
яльність на свій розсуд і ризик у межах встановленого право
вого господарського порядку, дотримуючись вимог Закону 
України «Про особисте селянське господарство», інших зако
нів України, інших нормативно-правових актів.

Діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського 
господарства, не відноситься до підприємницької діяльності.

Члени особистого селянського господарства маю ть право:
• самостійно господарювати на землі;
• укладати будь-які угоди, що не суперечать законодав

ству;
• реалізовувати надлишки виробленої продукції на рин

ках, а також заготівельним, переробним підприємствам 
та організаціям, іншим юридичним і фізичним особам;

• самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпе
чення власного виробництва;

• відкривати рахунки в установах банків та отримувати 
кредити в установленому законодавством порядку;

• бути членами кредитної спілки та користуватися ї ї  по
слугами;

• отримувати в установленому законом порядку трудову 
пенсію, а також інші види соціальної державної допо
моги та субсидії;

• надавати послуги з використанням майна особистого се
лянського господарства;

• використовувати для власних потреб наявні на земельній 
ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісо
ві насадження, водні об’єкти;

• на відшкодування- збитків;
• вільно розпоряджатися належним майном, виробленою 

сільськогосподарською продукцією;
• брати участь у конкурсах сільськогосподарських вироб

ників для отримання бюджетної підтримки;
• об’єднуватися на добровільних засадах у  виробничі това

риства, асоціації, спілки з метою координації своєї ді
яльності;

• проводити в установленому законом порядку зовнішньо
економічну діяльність.

• Члени особистого селянського господарства зобов’язані:
• дотримуватися вимог земельного законодавства та зако

нодавства про охорону довкілля;
• забезпечувати використання земельної ділянки за цільо

вим призначенням;
• підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні 

властивості землі;
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• не порушувати права власників суміжних земельних ді
лянок та землекористувачів;

• дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’я 
заних із встановленням земельних сервітутів;

• своєчасно сплачувати земельний податок або орендну 
плату;

• дотримуватися діючих нормативів щодо якості продук
ції, санітарних, екологічних та інших вимог;

• надавати сільським, селищним, міським радам необхідні 
дані щодо їх обліку.

У разі припинення ведення особистого селянського госпо
дарства сільська, селищна, міська рада за місцем розташуван
ня земельної ділянки, наданої для цих цілей, вилучає ї ї  з
обліку особистих селянських господарств.

1. Що таке сільськогосподарський кооператив?
2. Я кі види сільськогосподарських кооперативів передбаче

ні чинним законодавством?
3. Хто може стати членом фермерського господарства?
4. Дайте визначення поняттю «особисте селянське госпо

дарство».
5. Я кі права та обов’язки членів особистого селянського 

господарства передбачає законодавство України?
6. Назвіть підстави припинення ведення особистого селян

ського господарства.
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f, Г

Завдання для узагальнення за темою
І. Виконайте тестові завдання
1. Які приміщення не входять до житлового фонду?

A. Житлові будинки, що належать житлово-будівельним 
кооперативам.

Б. Приміщення в житлових будинках, призначених для 
торгівельних та побутових потреб.

B. Садибні жилі будинки, що надаються громадянам, 
я к і потребують соціального захисту.

Г. Жилі будинки, що належать державі.
2 . Способами реалізації права на житло за чинним законодав

ством є:
A. Вступ до будівельного кооперативу.
Б. Оренда (наймання) житла.
B. Надання житла безкоштовно або за доступну плату 

державою або органом місцевого самоврядування.
Г. Застава житла.

3 . Назвіть житлові обов’язки громадян України.
A. Використання жилого приміщення відповідно до його 

призначення.
Б. Додержання правил користування жилими примі

щеннями.
B. Приватизація квартир (будинків) державного житло

вого фонду.
Г. Економне витрачання електричної та теплової енергії.

4 . Суб’єктами земельних відносин є:
A. Громадяни.
Б. Іноземці та особи без громадянства.
B. Юридичні особи.
Г. Органи місцевого самоврядування та органи держав

ної влади.
5. Не перебувають у спільній сумісній власності земельні д і

лянки:
A. Подружжя.
Б. Членів фермерського господарства.
B. Співвласників жилого будинку.
Г. Членів сільськогосподарського кооперативу.
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6. Використання земельних ділянок способами, які не дозво
ляють власникам, землекористувачам сусідніх земельних 
ділянок використовувати свої земельні ділянки за їх цільо
вим призначенням називаються:
A. Добросусідство.
Б. Земельний сервітут.
B. Неприпустимий вплив.
Г. Суперфіцій.

7. Якими органами не вирішуються земельні спори?
A. Національною примирною комісією.
Б. Судами.
B. Органами місцевого самоврядування.
Г. Органами виконавчої влади з питань земельних ре

сурсів.

8. Ф орма підприємницької діяльності громадян зі створенням 
юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну 
сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою 
та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних 
ділянках, наданих їм для ведення господарства:
A. Орендування земельної ділянки.
Б. Особисте селянське господарство.
B. Сільськогосподарський кооператив.
Г. Фермерське господарство.

9. Правом земельного сервітуту є:
A. Право проходу або проїзду на велосипеді.
Б. Право проїзду на транспортному засобі по наявному 

шляху.
B. Право володіння і користування земельною ділян

кою, яка  перебуває у  державній або комунальній 
власності.

Г. Тимчасове платне володіння і користування для здій
снення підприємницької діяльності.

Ґ. Строкове володіння і користування земельною ділян
кою з метою створення об’єкта концесії.

Д. Право прокладання ліній електропередач та зв’язку.

10. Способами набуття права власності на земельні ділянки 
іноземними громадянами чи особами без громадянства є:
A. Приватизація земельної ділянки.
Б. Прийняття спадщини.
B. Виділення в натурі належної особі земельної частки 

(паю).
Г. Набувальна давність.

____________________________________________ Земельне право України
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Ґ. Викуп земельних ділянок, на яких розташовані об’єк
ти нерухомого майна, що належать особам на праві 
власності.

Д. Придбання за цивільно-правовими договорами.
11. Установіть відповідність між характеристикою та категорія

ми земель в Україні.
1. Ділянки суші та водного А. Землі сільськогоспо- 
простору з природними дарського призна- 
комплексами та об’єктами, чення.
що мають екологічну Б. Землі оздоровчого
та іншу цінність. призначення.
2. Землі, що використовуються В. Землі природно-за- 
для організації відпочинку повідного та приро- 
населення. х доохоронного при- 
s. Землі, на яких розташовані значення, 
городища та кургани. Г. Землі історико-куль-
4. Землі, я к і можуть викори- турного призна- 
стовуватися для профілактики чення. 
захворювань людей. Ґ. Землі рекреаційного

призначення.
12 . Установіть відповідність між правопорушенням та видом 

відповідальності.
1. Самоправне заняття жилого А. Адміністративна, 
приміщення. Б. Цивільна.
2. Порушення недоторканності В. Матеріальна, 
житла. Г. Дисциплінарна.
3. Заподіяння шкоди жилим Ґ. Кримінальна, 
будинкам, інженерному обладнан
ню, об’єктам благоустрою і зеленим 
насадженням на прилеглих до
будинків ділянках.
4. Відшкодування шкоди підпри
ємствами, заподіяної з вини 
посадової особи чи іншого працівника.

II. Порівняйте поняття
А. Земельний сервітут -  оренда землі.
Б. Сільськогосподарський кооператив -  фермерське госпо

дарство.
III. Виправте помилки, допущені учнем у самостійній роботі
А. Адміністративна відповідальність передбачена за пору

шення недоторканності житла, вчинене службовою осо
бою або з застосуванням насильства чи погрози його за
стосування.



Б. Суб’єктами земельних відносин є землі в межах терито
рії України, земельні ділянки та права на них, у  тому 
числі на земельні частки (паї).

В. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку 
виникає при добровільному об’єднанні власниками на
лежних їм земельних ділянок.

Г. Право земельного сервітуту -  це засноване на договорі 
тимчасове платне володіння і користування земельною 
ділянкою, необхідне для здійснення підприємницької 
діяльності.

Ґ. Договір дарування житла -  це угода, відповідно до якої 
одна сторона (власник житла) передає або зобов’язується 
передати другій стороні житло для проживання у ньому 
на певний строк за плату.

Д. Землі рекреаційного призначення -  це землі, що мають 
природні лікувальні властивості, я к і можуть використо
вуватися для профілактики захворювань та лікування 
людей.

Е. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у 
спадщину іноземними громадянами, а також особами 
без громадянства, протягом місяця підлягають відчу
женню.

IV. Розв’яжіть ситуації
1. Мирон Виноградар отримав у спадщину земельну ділян

ку для ведення садівництва. До нього звернувся приватний 
підприємець Трохим Тесля з проханням продати йому земель
ну ділянку для будівництва столярного цеху.

Нотаріус, до якого вони звернулися для посвідчення дого
вору, відмовився посвідчити договір купівлі-продажу. Тесля 
звернувся до суду з позовом про визнання дій нотаріуса неза
конними.

• Чи може бути обмежено право власності Мирона Вино
градаря?

• Яке рішення ухвалить суд?
2. До суду звернувся громадянин Іван Вишня, який ствер

джував, що його сусід Степан Капуста заподіяв йому матері
альну шкоду, підрубавши коріння двох дерев (сливи та айви), 
які росли на його земельній ділянці біля тину. Степан Капуста 
стверджував, що коріння дерев заважало рости кущам аґрусу 
та смородини на його ділянці.

• Дайте правову оцінку ситуації. Схарактеризуйте поняття 
«добросусідство» у земельних відносинах.
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