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УДК: 316.42:330.34 

 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.140. 300 С. 

 
У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту; 

стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в Україні. Значна увага 

приділяється стратегічним напрямкам розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам 

забезпечення соціально-економічного розвитку країни; моделюванню та 

проєктуванню процесів управління в соціально-економічних системах; маркетинговим 

технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості 

та безпеки сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій 

розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; політико-правові, історичні 

та соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються 

проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови 

професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний  
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Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 
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Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПРАВO ВЛАСНOСТI У МIЖНАРOДНOМУ ПРИВАТНOМУ ПРАВI………… 
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Олег Іващенко, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Тетяна Сухоребра,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ……………………… 

 

Дaринa Iвaщук, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Вaсиль Пaнькевич, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СПOСOБИ ГРOШOВИХ РOЗРAХУНКIВ МIЖ СУБ'ЄКТAМИ 

ГOСПOДAРЮВAННЯ………………………………………………………………… 

 

Олександр Казьков, 4 курс, група ПР42д 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД ПРОЯВІВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Іванна Кобиль, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Тетяна Сухоребра, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА БАНКРУТСТВА…………………………. 

 

Ірина Коваль, 4 курс, група ПР42д 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ЯК ВИД 

СТРАХУВАННЯ……………………………………………………………………….. 

 

Тетяна Коваль, 1 курс, група ПР-12д 

Науковий керівник: Юлія Кокарча,  

канд. політ. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПУБЛІЧНА ВЛАДА: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА……………………………… 

 

Діана Козак, 4 курс, група ПР42 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ…………………………….. 

 

Ліза Козінська, 3 курс, група ПР-32д 

Науковий керівник: Ірина Білоус, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОБОВ’ЯЗКОВА УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ... 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

109 

 



8 

Яна Колесник, 2 курс, група ПР-22д 

Науковий керівник: Ірина Білоус, 

канд. юрид. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ……………………………………………………………….. 

 

Тетяна Коломієць, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТОВАРНИХ БІРЖ………………… 

 

Сергій Кордиманенко, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОРЕНДИ МАЙНА У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ….. 

 

Ігор Кравчук, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………... 

 

Aнaстaсiя Крaсновськa, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Вaсиль Пaнькeвич, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ДОГОВОРИ, ПРEДМEТОМ ЯКИХ Є ФIНAНСОВI ПОСЛУГИ……………….. 

 

Майя Кропивна, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

СТРАХОВІ ВІДНОСИНИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ…………… 

 

Владислав Ксенченко, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ…….. 

 

Сергій Кувіла, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА………………… 
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Анна Кукурудза, 2 курс, група ПР–22д 

Науковий керівник: Ірина Білоус, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ……………………………………………………………………… 

 

Марина Кулак, 2 курс, група ПР-22д 

Науковий керівник: Ірина Білоус, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ……………………………. 

 

Денис Кусяка, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Тарас Гуржій,  

д-р юрид. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН……………. 

 

Діана Кучерук, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ………………………………… 

 

Анастасія Кушко,4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ……………….. 

 

Каріна Лабай, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ВИДИ ТА СКЛАД ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН, ПІДСТАВИ ЇХ 

ВИНИКНЕННЯ………………………………………………………………………… 

 

Анастасія Лалуєва,3 курс, група ПР-33д 

Науковий керівник: Ірина Білоус,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ……………………………………………………………………….. 

 

Аліна Ластівняк, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ… 
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Лілія Личак, 4 курс, група ПР42д 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юриди. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ…………………………………………… 

 

Яна Лiпнiцька, 3 курс, група ПР-33д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВO ВЛАСНOСТI У МIЖНАРOДНOМУ ПРИВАТНOМУ ПРАВI………… 

 

Ліна Літвін, 3 курс , група Т-32д 

Науковий керівник: Віра Штифурак, 

д-р пед. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕСУРСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

ЧАСУ……………………………………………………………………………………. 

 

Дарина Ліщук, 2 курс, група ПР-22д 

Науковий керівник: Ірина Білоус, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ…. 

 

Дар’я Лупашко, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ……… 

 

Олександр Луцишин, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА……………………………………………………….. 

 

Євгеній Любчак, 4 курс, група ПР-42 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА….. 

 

Мар’яна Мазур, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ……………………….. 
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Аліна Манжос, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………………………………………………… 

 

Мaринa Матвієва, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

OСOБЛИВOСТI РOЗВИТКУ МAЙНOВOГO СТРAХУВAННЯ  

В УКРAЇНI........................................................................................................................ 

 

Катерина Могіліна, 4 курс, група ПР-41д 
Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА…………………. 

 

Роман Москальчук, 4 курс, група ПР-43д 
Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БАНКРУТАМИ……… 

 
Карина Обмокла, Aннa Кукурудзa, 2 курс, група ПР-22д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ВИКOНAННЯ OБOВ’ЯЗКУ ЩOДO ЗAХИСТУ ВIТЧИЗНИ, 

НEЗAЛEЖНOСТI ТA ТEРИТOРIAЛЬНOЇ ЦIЛIСНOСТI УКРAЇНИ, ЯК 
OБСТAВИНA, ЩO ВИКЛЮЧAЄ КРИМIНAЛЬНУ ПРOТИПРAВНIСТЬ 

ДIЯННЯ…………………………………………………………………………………. 

 

Олексій Олійник, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Тарас Гуржій,  
д-р юрид. наук, професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВИЙ СТАТУС КООПЕРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ………………….. 

 

Aлiнa Пaвлюк, 4 куpc, група ПP-41д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  
канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ 

НЕДІЙСНИМ…………………………………………………………………………… 

 
Янa Пaрубок, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

УНIТAРНI ТA КОРПОРAТИВНI ПIДПРИЄМСТВA: ПРОБЛEМИ ЇХ 

ПРAВОРEAЛIЗAЦIЇ…………………………………………………………………… 
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Aлiнa Пасічник, 4 куpc, група ПP-41д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ………... 

 

Надія Пастернак, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

КОРПОРАТИВНІ ПРАВА У ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ…………….. 

 

Тетяна Пенькова, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………………………………………………… 

 

Микола Петінов, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

КОРПОРАТИВНІ ПРАВА УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ... 

 

Микола Побережнюк, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Микола Пипяк, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ……………………………………….. 

 

Вікторія Поліщук, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Микола Пипяк, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ, 

ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ТА НАСЛІДКИ 

НЕВИКОНАННЯ………………………………………………………………………. 

 

Олена Прибега, 4 курс, група ПР-41д  

Науковий керівник: Микола Пипяк, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………….. 

 

Павло Пройчев, 4 курс, група ПР-42 

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ……………………… 
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Марина Раситюк, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Ірина Бахновська,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ….. 

 

Олена Рибчинська, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: ОСОБЛИВОСТІ 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ……………………………………………………………... 

 

Вікторія Рижук, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Світлана Хом’яченко,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ОЗНАКИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ…… 

 

Ілона Романова, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Ірина Бахновська, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТА ДОГОВІР ЛІЗИНГУ: СПІЛЬНІ ТА  

ВІДМІННІ РИСИ………………………………………………………………………. 

 

Дiaнa Руденкo, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРAВOВИЙ СТAТУС ФOНДOВOЇ БIРЖI………………………………………… 

 

Олена Середа, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Ірина Бахновська, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДOГOВIР ДOВIРЧOГO УПРAВЛIННЯ МАЙНОМ ЯК ФOРМA РEAЛIЗAЦIЇ 

ПРAВOВOГO IНCТИТУТУ ДOВIРЧOЇ ВЛАСНОСТІ В УКРAЇНI……………. 

 

Ганна Сич, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Ірина Бахновська, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО ЯК ОСОБЛИВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА 

ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ……………………………………………………... 

 

Владислав Соколовський, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ………………. 
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Вaлeнтинa Стрaйстa-Бурлaку, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ГОСПОДAРСЬКО-ПРAВОВE РEГУЛЮВAННЯ БAНКIВСЬКОЇ 

ДIЯЛЬНОСТI В УКРAЇНI……………………………………………………………. 

 

Юлія Струць, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОСНОВНА ЛАНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………... 

 

Олександра Субботіна, 3 курс, група Т-32д 

Науковий керівник: Віра Штифурак  

д-р пед. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ У ВИМІРІ КОМУНІКАТИВНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ 

ІЛЮЗІЙ…………………………………………………………………………………. 

 

Олександр Тимченко, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Ірина Бахновська,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ……………………….. 

 

Каріна Уколова, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА…………… 

 

Сніжана Футоранська, 4 курс , група ПР-41д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ……………………. 

 

Антон Чудак, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА………. 

 

Каріна Шамхалова, 1 курс, група ПР-12д 

 Науковий керівник: Юлія Кокарча, 

канд. політ. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛЕГІТИМНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ…………. 
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Оксана Швець, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ПІДСТАВИ ЇХНЬОГО 

ВИНИКНЕННЯ ТА НЕДІЙСНІСТЬ………………………………………………... 

 

Катерина Шинаєва, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Микoла Пипяк,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС…………. 

 

Володимир Яременко, 1 курс, група СЗ-11д 

Науковий керівник: Микола Стопчак,  

д-р іст. наук, професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ – ВАЖЛИВА ФОРМА УЧАСТІ МОЛОДІ В 

ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ДЕРЖАВИ……………………………………………. 
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257 

 

 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Таїсія Aстапкевич, Дар’я Іпатова, Ірина Бесядовська,  

 2 курс, група ГРС-21д 

Науковий керівник: Світлана Сальникова,  

канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ……………….. 

 

Віталіна Баранська, Тетяна Кравчук, 2 курс, група ФБСС-21д 

Науковий керівник: Ірина Рогаль 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ВОЛЕЙБОЛУ…………………………... 

 

Марина Дичок, Юлія Єрмолаєва, Анастасія Шпак, 

 2 курс, група МР-22д 

Науковий керівник: Сніжана Васькевич  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МІСЦЕ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ У ПРОЦЕСІ ОЗДОРОВЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ……………………………………………………………………………. 

 

Тетяна Коваль, 1 курс, група ПР-12д 

Науковий керівник: Сніжана Васькевич 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВІДСУТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА МАЛОРУХОМИЙ 

СПОСІБ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ………………………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

262 

 

 

 

 

 

 

263 

 

 

 

 

 

266 

 

 



16 

Віталій Котов, Богдан Мельник, 2 курс, група ІСТ-21д 
Науковий керівник: Анна Бондар,  

канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І 
СПОРТУ………………………………………………………………………………… 
 
Каріна Кривошея, 2 курс, група ХТ-21д 
Науковий керівник: Сніжана Васькевич 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ФІЗИЧНИЙ СТАН ЯК ОСНОВА ПРОГРАМУВАННЯ ФІТНЕС 
ТРЕНУВАННЯ…………………………………………………………………………. 
 
Aннa Кукурудзa, Дмитро Семенюк, 2 курс, група ПР-22д 
Науковий керівник: Анна Бондар,  
канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ВПЛИВ ЗAНЯТЬ ФУТБOЛOМ НA ФIЗИЧНI ЯКOСТI 
СТУДEНТIВ……………………………………………………………………………. 
 
Олексій Кульбіда, Аліна Ткаченко, Дар'я Титко, 
2 курс, група ГРС-22д  
Науковий керівник: Ірина Рогаль 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ………………………………………………………….. 
 
Олена Ніколаєнко, Ірина Гренко, Анастасія Підмалівська,  
Діана Соловей, 1 курс, група Ф-11д  
Науковий керівник: Микола Пуздимір, доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ПЕРІОДИЧНІСТЬ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ ТА ПРОЦЕС 

БІОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ……………………… 
 
Каріна Паходзей, Настасія Малюта, 1 курс, група ПР-11д 
Науковий керівник: Ірина Рогаль  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ………………………………………………………………………………… 
 
Ірина Рачук, Карина Гуменюк, Валентина Ушакова,  
1 курс, група Ф-11д  

Науковий керівник: Микола Пуздимір, доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АЕРОБІКИ НА ЗАНЯТТЯХ З 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ НЕПРОФІЛЬНИХ ЗВО…….. 
 
Ірина Рябоконь, Аліна Ручковська, Валентина Захарчук, 
 2 курс, група МР-22д 
Науковий керівник: Світлана Сальникова, 
 канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

АНАЛІЗ РУХЛИВИХ ІГОР, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ…………………………………………………………. 
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Микита Семчук, Максим Плащевий, 2 курс, група ІСТ-21д  

Науковий керівник: Микола Пуздимір, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ СПОРТИВНИМ ІГРАМ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ………………………………………………………………. 

 

Анна Соколова, Марія Казімір, Анастасія Шеманська, 

 2 курс, група ГРС-21д 

Науковий керівник: Світлана Сальникова, 

 канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВПЛИВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФІЗИЧНИЙ 

СТАН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ………………………………………………….. 

 

Ілля Суський, Артем Суський, Діана Коняхіна,  

Ярослава Саксонова, 1 курс, група Ф-11д  

Науковий керівник: Микола Пуздимір, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ………………………………………. 

 

Каріна Якимчик, Ірина Балинець, Ярослав Гудзинський, 

2 курс, група М-23д 

Науковий керівник: Анна Бондар,  

канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………….. 
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

 

Микола Аліференко, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Тетяна Сухоребра,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Стійкість економiчних відносин та зв’язків забезпечується стабільним 

чинним законодавством держави, взаємодiєю власникiв сировинних запасiв, 

органiзаторiв ринкiв споживання та збуту товарів й продукцiї, 

налагодженiстю технологiчних процесiв переробки та виготовлення готових 

до споживання виробів. Центральне значення у формуваннi та пiдтриманнi 

даного типу зв’язкiв займає договiр постачання. Роль договору постачання в 

системi як господарського, так і цивільного права є досить важливим, адже 

воно, окреслює особливостi його укладання та виконання, залежить вiд 

багатьох чинникiв (економiчних, ринкових, правових). Суперечки й дискусії 

щодо визначення, природи та правової характеристики договору постачання 

як самостiйного договору або виду договору купiвлi-продажу залишаються 

актуальними й сьогодні. 

Достатньо велику увагу дослідженню теми правового регулювання 

договорів постачання приділили: Алексєєвої Л. Н., Беляневич О. А., 

Брагінського М. І., Васильєвої В. А., Вєрднікова В. Г., Вінник О. М., 

Вільнянського С. І., Вітрянського В. В., Дзери О. В., Запорожця А. М., Іоффе 

О. С., Ісаченко В. Л., Ісаченко В. В., Калаура І. Р., Каткової Є. А., Клейн Н. І., 

Корецкого В. І., Косміна Ю. П., Кун В. В., Ландкофа С. Н., Луця В. В., 

Майданика Р. А., Майданик Н. І., Мамутова В. К., Мейєра Д. І.,                     

Овсієнко В. В., Осетинського А. Й., Подцерковного О. П., Прилуцького Р. Б., 

Притики Д. М., Романця Ю. В., Саніахметової Н. О., Сергієнко В. В, 

Халфиної Р. Й., Шевченко Я. М., Шершеневича Г. Ф., Шишки Р. Б., Щербини 

В. С. та ін.  

Згідно із ст. 714 ЦК України поряд із поняттям «поставка» існує і 

поняття «постачання» у договірних відносинах. Але «постачання» 

притаманне специфічному виду товару – постачанню енергетичними та 

іншими ресурсами через приєднану мережу. За договором постачання 

енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, одна сторона 

(постачальник) зобов’язується надавати другій стороні споживачеві, 

абонентові, енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач 

(абонент) зобов’язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та 

дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також 

забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. 
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Мета договору постачання є лише господарською, не пов'язаною iз 

особистісним, домашнiм або iншим користуванням, або споживанням; ціллю 

договору є забезпечення господарських потреб у певних господарських 

правовідносинах (для виробникiв продукцiї та суб'єктiв торговельної 

дiяльностi - розповсюдження та реалізація товарiв або ж продукції; для 

покупцiв – матеріально - технiчне забезпечення своєї дiяльностi). [2, с. 95] 

Пiдставами укладення такого договору згідно ч. 2 ст. 265 

Господарського кодексу України є державне замовлення або на розсуд                 

(за вiльним волевиявленням) сторiн. Вiдтак договори поставки можуть бути 

плановими i регульованими. [3] 

До планованих договорiв постачання слiд вiднести, перш за все, 

державнi контракти на поставку продукцiї для державних потреб, що 

укладаються на пiдставi державних замовлень. Порядок укладання та 

особливостi змiсту державних контрактiв визначаються Законом України 

«Про поставки продукцiї для державних потреб». Державними замовниками 

виступають Верховна Рада України, органи державної виконавчої влади, а 

також державнi органiзацiї та установи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв 

України укладати державнi контракти з виконавцями державного 

замовлення. Виконавцями державного замовлення є суб'єкти господарської 

дiяльностi України всiх форм власностi, якi виготовляють i поставляють 

продукцiю для державних потреб вiдповiдно до умов укладеного державного 

контракту. [2, с. 96] 

Настання цивiльно-правової вiдповiдальностi згідно даного типу 

договорів вiдбувається лише за наявностi певних умов. Умовами 

вiдповiдальностi зазвичай називають тi обставини, вiд наявностi чи 

вiдсутностi яких залежить настання чи ненастання цивiльно-правової 

вiдповiдальностi. Найбiльш поширеним є визначення поняття вини як 

психiчного ставлення особи до здiйснюваної поведiнки i її наслiдкiв. Вина 

проявляється у формi умислу чи необережностi до своєї протиправної дiї чи 

бездiяльностi та її результатів.  

Загальною формою вiдповiдальностi за невиконання або неналежне 

виконання договору є вiдшкодування збиткiв. Збитки – це грошове 

вираження шкоди. Вони пiдлягають вiдшкодуванню у разi неможливостi, 

недоцiльностi або вiдмови потерпiлого вiд вiдшкодування шкоди в натурi. 

Вiдповiдно до статтi 21 Цивільного кодексу України, особа, якiй завдано 

збиткiв у результатi порушення її цивiльного права, має право на їх 

вiдшкодування. Збитками вважаються: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зi 

знищенням або пошкодженням речi, а також витрати, якi особа зробила або 

мусить зробити для вiдновлення свого порушеного права (реальнi збитки); 

доходи, якi особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її 

право не було порушене (упущена вигода). Збитки вiдшкодовуються у 

повному обсязi, якщо договором або законом не передбачено вiдшкодування 

у меншому або бiльшому розмiрi. [4] 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що договір 

постачання, є таким, що досить часто є використовуваним у регулюванні 
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певних господарських відносин, але водночас він є також одним із тих видів 

договорів, які є не досить обґрунтованими ми у правовому аспекті, зокрема у 

господарському та цивільному. Розбіжності між цими двома нормативно-

правовими актами, а також між нормами всередині цих Кодексів, ще більше 

загострюють дану проблему. Тому, на мій погляд, необхідним є внесення 

змін до чинних законодавчих документів з метою усунення неузгодженостей 

або ж прийняття спеціальних нормативних документів, які будуть вдосталь 

регулювати даний тип договору і заповнить прогалини, які є в актуальному 

українському законодавстві. 
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Починаючи з лютого 2014 р., Україна тримала оборону військово-

політичній і інформаційній агресії Російської Федерації (РФ). З 24 лютого 

2022 р., ця агресія переросла у відкриту війну проти України. Вона зумовлена 

стремлінням РФ будь-якою ціною утримати Україну в зоні своїх стратегічних 

інтересів, а у випадку невдачі – взагалі знищити її як державу. Сам характер 

та особливості ведення російсько-української війни засвідчує, що Росія, 

ведучи бойові дії, водночас прагне поширити свою ідеологію та менталітет 

на територію нашої держави і тим самим залучити частину населення 

України до ідей так званого «русского мира». Тобто, по суті ця війна 

ведеться не тільки з метою загарбати частину території нашої держави, а й за 

світогляд, думки і душі людей. І у цій війні РФ використовує найновіші 

інформаційні технології впливу на свідомість громадян, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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На сьогодні сучасні фахівці у сфері інформаційної безпеки 

виокремлюють наступні напрями інформаційно-психологічних атак РФ 

проти України:  

– нав’язування думки, що за допомогою Заходу в Україні у 2014 р. 

відбувся антиконституційний заколот і до влади прийшли «бандерівці», які 

розв’язали геноцид проти російськомовного населення і братовбивчу 

громадянську війну; 

– поширення пропаганди, що русофобська київська влада, починаючи з 

2014 р., проводить каральну операцію проти «повстанців» Донбасу; 

– поширення поглядів, що вороги Росії втягують Україну до ЄС і НАТО 

всупереч волі її народу; 

– формування поглядів на Україну як на «державу, яка не відбулася», і 

на яку без Росії чекає деградація і розпад [1, с. 15]. 

Отже, відбувається тотальне нав’язування населенню агресивної 

антиукраїнської інформації. При цьому варто зазначити, що особливу 

небезпеку такі інформаційні загрози становлять для молоді, як суб’єкта 

суспільних відносин. Адже молоді люди часто не мають достатнього 

життєвого досвіду, у їх свідомості тільки формується критичне мислення, 

рівень якого недостатній для того, щоб самостійно об’єктивно 

проаналізувати величезну кількість інформації. На це і роблять розрахунок 

російські медіатерористи, прагнучи досягти головної мети – сформувати у 

молоді негативне ставлення до України, її історії, традицій, зневіру в 

перемогу, занепадницькі настрої, безвихідь, відсутність перспективи. 

Фактично наш ідеологічний противник ставить перед собою завдання 

управління життєвими цінностями, смислами і цільовими установками 

української молоді, підміняючи природні для нашого народу зразки на 

помилкові деструктивні ідеали. 

Найбільш поширеними методами інформаційної війни, які найчастіше 

використовуються для впливу на молодь є наступні: замовчування і 

спотворення історичних фактів, нав’язування чужих ідей, цінностей, 

зниження значущості подій, знецінення досягнень, маніпулювання 

свідомістю, програмування поведінки, заміна позитивних образів реальних 

героїв вигаданими неіснуючими зразками, штучне створення негативного 

образу лідера держави за рахунок знецінення його заслуг та багато інших [2]. 

Особливе місце в потоці інформаційних впливів на молодь посідають 

соціальні мережі. Адже вони є надзвичайно популярними серед молодих 

людей. Але через свої вікові особливості молодь не завжди може розібратися 

у змісті матеріалів, що розміщуються, їх спрямованості. Різні факти, їх 

оцінка, судження, думки і погляди, які представлені в соціальних мережах, 

часто сприймаються молодими людьми безкритично, як істина в останній 

інстанції. Цим і скористалася російська пропаганда. Вона почала активно 

використовувати російські соціальні мережі «ВКонтакте» та 

«Однокласники», серед українських користувачів яких було чимало молоді, 

для розповсюдження фейків та дезінформації стосовно України. Ці мережі, 

починаючи з 2014 р., стали одним з видів інформаційної зброї Росії проти 
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України. Так, 24 листопада 2013 р. в соціальній мережі «ВКонтакте» була 

створена перша і найбільша пропагандистська антиукраїнська спільнота – 

«Антимайдан». Саме у ній з’являлися перші неправдиві свідчення про події, 

що відбувалися на Майдані під час Революції Гідності у 2013–2014 рр.  

8 березня 2014 року була створена друга пропагандистсько-

сепаратистська спільнота «Новороссия». Ця спільнота закликала не тільки 

боротися проти України, але й створити свою незалежну республіку. Згодом 

в соціальних мережах «ВКонтакте» та «Однокласники» починало з’являтися 

все більше антиукраїнських спільнот. Станом на весну 2017 р. в російських 

соціальних мережах нараховувалось близько 800 груп антиукраїнської 

спрямованості [4]. Через деструктивну антиукраїнську діяльність російських 

соціальних мереж «ВКонтакте» та «Однокласники» доступ до веб-ресурсів 

цих мереж був заблокований інтернет-провайдерами відповідно до Указу 

п’ятого президента України П. Порошенка № 133/2017 від 15 травня 2017 р. 

В результаті вже на кінець травня 2020 р. кількість українських користувачів 

«ВКонтакте» скоротилась до 1,72%, що є в 13 разів менше, ніж у 2014 році, 

коли «ВКонтакте» займало 2-у позицію та мало 22,51% користувачів [3]. 

Проте російська пропагандистська машина продовжила продукувати на 

сторінках мереж «ВКонтакте» та «Однокласники» антиукраїнські матеріали, 

пропонуючи при цьому різні технології, які мали допомогти обійти заборону 

функціонування зазначених платформ в Україні. Протягом 2017–2020 рр. 

СБУ зафіксувала тисячі нових випадків розміщення деструктивного контенту 

на платформах «Однокласники» і «ВКонтакте» [3].  

Тому з метою подальшого блокування деструктивних матеріалів про 

Україну на сторінках російських соціальних мереж 14 травня 2020 р. 

президент України В. Зеленський в указі №184/2020 продовжив дію санкцій 

проти цих мереж ще на 3 роки. 

Проте варто зазначити, що повільне розгортання боротьби з 

антиукраїнською пропагандою з боку Росії все ж дало певною мірою свої 

негативні плоди, в т.ч. у плані захисту інформаційної безпеки молоді в 

Україні. Особливо це стосується молодих людей Донбасу, які проживали в 

зоні проведення АТО/ООС. Проведені серед студентства цього регіону у 

2018 р. соціологічні дослідження показали, що ця категорія молоді 

продемонструвала слабку захищеність від загрози інформаційної війни, не 

усвідомлює її небезпеки, не готова до протидії. Адже 70% опитаних 

студентів вважали своє перебування в соціальних мережах нейтральним від 

політики, не розуміючи, що фактично є об’єктами інформаційної війни. 

Понад 40% студентів мали досить суперечливу позицію щодо України. 

Практично всі вони вважають її своєю Батьківщиною, однак факти агресії у 

2014 р. проти неї з боку Росії не завжди отримували однозначну оцінку. 

Частина молодих людей схилялись до думки, що причини агресії обумовлені 

виключно зовнішньою і внутрішньою політикою самої України, чимало з них 

щодо ситуації на Донбасі займали конформістську позицію: неважливо, хто 

стане на Сході в підсумку переможцем – аби лише настав мир [2]. 
Звичайно, руйнування та звірства, які чинять окупанти сьогодні на 

https://vk.com/adekvatnik
https://vk.com/soutukraine
https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/ukraine/#monthly-201401-201501-bar
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/1/view/7598#.mjqpMr3S.dpbs
https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
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українській землі, призведуть до суттєвої переоцінки молоддю Сходу 

агресивної антиукраїнської пропаганди РФ. Ти не менш, вищеназвані факти 
свідчать, що система захисту інформаційної безпеки молоді в Україні 

потребує кардинальної трансформації відповідно до сучасних викликів і 

загроз в інформаційній сфері. Зокрема, слід позбутися фрагментарного 
підходу в плані правового забезпечення інформаційної безпеки молоді, такий 

захист має стати невід’ємною складовою єдиної інформаційної політики 

держави. Він повинен допомогти молоді в умовах невщухаючої 
антиукраїнської пропаганди з боку Росії розуміти реальний стан справ щодо 

російсько-українських відносин, вміти відрізняти брехню і маніпуляцію від 

правди і істини. Це надзвичайно важливо для того, щоб українська молодь 
могла ефективно протидіяти інформаційній російській агресії у 

медіапросторі. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасних умовах розвитку та функціонування суспільства необхідною 
умовою є створення цілісного механізму правового захисту, за допомогою 

якого забезпечується відновлення порушених суб’єктивних прав та захист 

законних інтересів.  
Дослідженню проблеми захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання приділяли увагу такі науковці як А. Бобкова, О. Беляневич, 

О. Лаврін, В. Нор, З. Ромовська, Т. Чернадук та інші. 
Право особи будь-якими не забороненими законом засобами захищати 

свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ч.5 ст.55 

Конституції України) є важливою юридичною гарантією здійснення 

господарської діяльності. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669372:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669372:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669372:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vlup_2018_1%281%29__8
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Як зазначає Т. Чернадук, «право на захист – це передбачена 

законодавством можливість управомоченої особи самостійно застосовувати 

дозволені або санкціоновані законом юридичні засоби впливу на порушника 

або звернутися до відповідного юрисдикційного органу з вимогою спонукати 

порушника до певної поведінки» [5, с. 27].  

Для розуміння ефективної системи захисту прав суб’єктів 

господарювання необхідним є з’ясування поняття «захист прав». 

У цивільно-правових джерелах «захист прав» переважно визначається як 

сукупність дозволених законом певних дій, прийомів, способів, що 

використовуються особою, право якої порушено, або може бути порушено чи 

оспорюється, з метою відновлення порушеного (оспорюваного) права, 

припинення правопорушення чи запобігання вчиненню правопорушення та 

відшкодування спричиненої шкоди [3, с. 27].  

О.А. Беляневич розглядає наявність, створення та підтримання 

«ефективної, внутрішньо узгодженої системи форм, способів та 

процесуальних засобів захисту порушених суб’єктивних прав та 

охоронюваних законом інтересів» складовою обов’язку держави по захисту 

прав суб’єктів господарювання та важливою юридичною гарантією розвитку 

підприємництва і забезпечення правового порядку в сфері суспільного 

виробництва [1, с. 62].  

О. Лаврін визначає поняття «захист прав суб’єктів господарювання» як 

систему заходів (форм і способів діяльності), що здійснюються відповідно до 

закону як суб’єктом господарювання самостійно, так і через уповноважених 

осіб, і спрямовані на запобігання й усунення погроз порушення прав 

відповідних суб’єктів, усунення перешкод здійсненню цих прав, відновлення 

порушених прав і правового захисту та притягнення порушників до 

відповідальності [2, с. 27].  

Таке розуміння передбачає як можливість уповноваженим суб’єктом 

вчинити певні дії, так і вимагати певної поведінки від іншого суб’єкта.  

В. Петруня під захистом прав необхідно розуміє сукупність 

взаємопов’язаних правових засобів, способів та форм, за допомогою яких, 

при необхідності, забезпечується захист законних прав суб’єктів 

господарювання по відновленню, визнанню порушених чи оспорюваних 

прав, запобіганню, усуненню перешкод здійснення прав, притягнення 

правопорушників до відповідальності [4, с. 32].  

Спільним у позиціях зазначених науковців є те, що усі вони визнають 

можливість здійснення захисту саме через застосування передбачених 

законом або договором форм, засобів та способів захисту. 

Узагальнюючи, захист прав суб’єктів господарювання розглядають як 

діяльність уповноважених органів й зацікавлених осіб щодо застосування 

правових форм, способів й засобів захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання, які спрямовані на запобігання й усунення загроз порушення 

прав відповідних суб’єктів, усунення перешкод здійсненню цих прав, 

відновлення порушених прав і застосування до порушників заходів 

відповідальності.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)  

В СФЕРІ    ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Роль держави у регулюванні господарських правовідносин важко 

переоцінити, оскільки будь-яка економіка потребує її впливу. Необхідність 

участі держави у регулюванні економіки зумовлена соціальною 

спрямованістю економіки та необхідністю здійснення правового 

регулювання обігу та використання державного майна.  

Окремими питаннями аналізованої проблеми займались А. В. Бондар,                     

В. В. Добровольська, О. В. Легка, М. Г. Ісаков, І. С. Орехова, В. С. Щербина 

та інші науковці. Таким чином, недостатність теоретичного опрацювання, 

наявність проблем правового регулювання відносин у сфері державного 

контролю та нагляду у сфері господарської діяльності обумовили 

актуальність даної роботи. 

Держана економічна політика – це закріплені в економіко-правових 

документах цілі і завдання, що ставить перед собою держава, забезпечуючи 

комплексне розв’язання подвійного завдання: поєднання в економічному 

житті ринкових засад господарювання і соціальної спрямованості економіки, 

що ґрунтується на оптимальному узгодженні інтересів суб’єктів 

господарювання, споживачів, суспільства в цілому та його різних верств. 

Систему принципів державного нагляду (контролю) діяльності 

суб’єктів господарювання становлять: 

- Загальні принципи контролю (нагляду) як соціального явища. 

- Принципи адміністративного процесу. 

- Спеціальні принципи державного контролю (нагляду) господарської 

діяльності. 
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Водночас, як наголошує В. І. Лебідь, лише застосування принципів у 

системі дозволяє забезпечити відповідний рівень виконання соціальних 

функцій суб’єктами господарчої діяльності, а також застерегти від порушень 

з боку органів державної влади. 

До загальних принципів в цій сфері прийнято відносити: об’єктивність, 

системність, оперативність, дієвість, вибірковість та масовість, гласність 

(прозорість), плановість, науковість економічну ефективність. Як бачимо, 

загальні принципи контролю органічно переплітаються з відповідними 

принципами адміністративного процесу. 

Водночас, до принципів адміністративного процесу у сфері державного 

контролю господарювання є: правова рівність, законність, охорона інтересів 

(як держави, так і особи), офіційність (публічність) провадження; 

незалежність в ухваленні рішень; неухильна реалізація презумпції 

невинуватості і законності дій суб’єктів господарювання[4, с. 310-311]. 

Спеціальні принципи закріплені в Законі. Зокрема, ст. 3 Закону 

закріпила такі основні принципи державного контролю (нагляду) в сфері 

господарювання як: 

- принцип пріоритетності безпеки життя і здоров'я людини, суспільного 

розвитку, захисту навколишнього середовища перед будь-якими іншими 

цілями і інтересами у бізнесі; 

- принцип підзвітності і підконтрольності органу державного контролю 

(нагляду) відповідним органам державної влади; 

- принцип рівності законних інтересів і прав усіх суб'єктів 

господарювання; 

- принцип гарантування прав господарюючого суб’єкту; 

- принцип об'єктивності та неупередженості здійснення державного 

контролю (нагляду); 

- принцип неприпустимості проведення перевірок підприємств за 

анонімними та необґрунтованими заявами; 

- здійснення державного контролю (нагляду) виключно за наявності 

підстав та в визначених законом порядку; 

- принцип відкритості, прозорості (гласності), плановості й 

систематичності державного контролю (нагляду); 

- принцип відповідальності органу державного контролю (нагляду) та 

його посадових осіб за збитки, котрі були заподіяні суб'єкту господарювання 

в результаті порушення вимог чинного законодавства; 

- принцип дотримання умов ратифікованих Україною міжнародних 

договорів; 

- принцип наявності одного органу державного контролю (нагляду) у 

складі центрального органу виконавчої влади; 

- принцип невтручання органу державного контролю (нагляду) у 

статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в 

межах закону; 

- принцип незалежності органів державного контролю (нагляду) від 

політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян; 
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- принцип неприпустимості дублювання повноважень органів 

державного контролю (нагляду) та неприпустимості провадження заходів 
державного контролю (нагляду) різними органами державного контролю 

(нагляду) щодо одного й того самого питання [3]. 

Отже, принципи державного контролю (нагляду) у сфері господарської 
діяльності є елементами його правової форми. Вони є закріпленими 

правилами, дотримання яких наділяє нагляд та контроль ефективністю. Вони 

відображають найбільш загальні стійкі риси контролю і є правовими 
вимогами. Основною метою здійснення контролю та нагляду держави за 

господарською діяльністю, безумовно, є принцип захисту життя і здоров’я 

кожного громадянина, а також охорона навколишнього середовища. Тому 
чим прозоріший, досконаліший та зрозуміліший для всіх алгоритм 

здійснення державного контролю, тим ефективніше він досягає своєї мети. 
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується 
необхідністю формування надійного фінансового механізму щодо 

забезпечення зовнішньоекономічних відносин між державами та суб’єктами 

господарювання різних країн. Правовим регулюванням 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi є владний вплив на суспiльнi вiдносини в 

сферi здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою їх упорядкування 

i приведення у вiдповiднiсть з нормами права.  
Правові відносини що виникають з приводу укладання, виконання та 

розірвання зовнішньоекономічних договір і правового регулювання 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi висвiтлюються в працях цiлої 
низки українських правознавцiв, зокрема, О. М. Вiнника, О. В. Зайчука,                

С. П. Коломацької, В. В. Луця, В. Ф. Опришка, С. Г. Осики, I. Г. Побiрченка, 

В. В. Поєдинка, Ю. С. Шемшученка, В. С. Щербини та багатьох iнших 
науковців. 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
під терміном «зовнішньоекономічний  договір (контракт)» розуміється 
«матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів господарювання 
та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або 
припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній 
діяльності» [3]. Статтею 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» встановлені загальні вимоги до зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) та право, що застосовується до них, а саме: «Суб’єкти, які є 
сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути 
здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших 
законів України та/ або закону місця укладання договору (контракту) [3]. У 
Господарському кодексi України закріплені загальним положенням про 
зовнiшньоекономiчну діяльність [1]. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до 
цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів 
України. Суб’єкти господарювання при складанні тексту 
зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право 
використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних 
органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі 
цим та іншими законами України[2, с. 143]. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом 
господарювання або його представником у простій письмовій формі, якщо 
інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. 
Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору 
(контракту) може випливати з доручення, статутних документів, 
договорів та інших підстав, які не суперечать цьому Закону». 

Форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також умови, які 
повинні бути передбачені в договорі (контракті). В якому повинні бути 
передбачені назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення; 
преамбула; предмет договору (контракту); кількість та якість товару (обсяги 
виконання робіт, надання послуг); базисні умови поставки товарів (прийому-
здачі виконаних робіт або послуг); ціна та загальна вартість договору 
(контракту); умови платежів; умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг); 
упаковка та маркування; форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; 
арбітраж; юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін. 

За домовленістю сторін в договорі (контракті) можуть визначитись 
додаткові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення 
субвиконавців договору (контракту), агентів перевізників, визначення норм 
навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на 
товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, мит, зборів, 
різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт) 
починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контракту), 
можливість та порядок внесення доповнень та змін до договору 
(контракту) та інше. 

Саме в цьому розділі зовнішньоекономічного договору (контракту) 
рекомендується визначати додаткові вимоги щодо здійснення міжнародних 
передач товарів, які встановлені Кабінетом Міністрів України. 
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Зазначені вимоги наведені у Порядку державного експортного контролю 

за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів від 06.06.2012 № 500 (із змінами) [5], а також 

у Положенні про порядок надання гарантій та здійснення державного 

контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях 

товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 (із змінами) 

[4]. 

Необхідно зазначити, що укладати зовнішньоекономічні договори 

(контракти) щодо здійснення експорту товарів військового призначення (далі 

— ТВП) та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, 

можуть лише суб’єкти господарювання, яким Кабінетом Міністрів України 

надано повноваження на право здійснення експорту ТВП та товарів, які 

містять відомості, що становлять державну таємницю. 

У разі, коли іноземний суб’єкт господарювання - імпортер чи кінцевий 

споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані 

товари іншому кінцевому споживачу, в договорі (контракті) повинно бути 

визначено його зобов’язання щодо здійснення таких передач лише за умови 

отримання письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю. 

За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономічного 

договору (контракту) можуть бути включені зобов’язання іноземного 

суб’єкта господарчої або іншої діяльності надавати експортеру або 

відповідним державним органам України право на здійснення контролю за 

доставкою товарів кінцевому споживачу та/або проведення перевірок 

використання за призначенням товарів, що експортуються з України. 

У разі, коли у постачанні товарів бере участь іноземний суб’єкт — 

посередник, до зовнішньоекономічного договору (контракту) повинні бути 

включені його зобов’язання надавати необхідні документи, а також                       

(за рекомендацією Держекспортконтролю) забезпечувати умови та надавати 

необхідні документи, згідно з якими експортер та/або відповідні державні 

органи України будуть мати можливість здійснити контроль за доставкою 

товарів кінцевому споживачу та/або провести перевірки використання за 

призначенням товарів, що експортуються з України. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення експорту 

технологій, у тому числі як результатів відповідних науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських та інших видів робіт, повинні містити положення 

щодо охорони прав інтелектуальної власності або щодо визначення обсягу і 

порядку переходу права цієї власності до іншої особи. 

Отже, якщо зовнішньоекономічні договори (контракти) щодо здійснення 

експорту товарів укладаються суб’єктами господарювання в рамках 

міждержавних або міжурядових договорів України, які передбачають 

здійснення експорту товарів, а порядок поставок товарів у рамках таких 

міжнародних договорів та переліки підприємств, які експортують товари, 

визначені актами Кабінету Міністрів України, окремі зазначені вище 
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положення (положення пункту 11 Порядку) можуть не враховуватися під час 

укладання таких договорів (контрактів). Зазначене рекомендується 

попередньо узгоджувати з Держекспортконтролем. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ 

ТА ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ 

 

Держава, як правило, не тільки фінансує, а й організовує виробництво 

окремих груп товарів і послуг. При цьому завдання, які поставлені перед 

державою в ході розподілу суспільних коштів полягають в наступному: 

придбання матеріальних благ і послуг, надання яких здійснюється державою 

в силу історичних та національних традицій; придбання матеріальних благ і 

послуг, спрямованих на зміцнення безпеки та обороноздатності; організація 

ефективної соціальної політики в галузі охорони здоров’я, освіти, 

соціального обслуговування населення. 

Державні витрати, крім організації функціонування державних відомств, 

установ, а також субсидування і різних компенсацій, спрямовані на 

реалізацію деяких суспільно важливих функцій йдуть на закупівлю певних 

соціально важливих благ, наприклад, наукові дослідження, охоронуздоров’я. 

Отже, сутність державних закупівель – це певна, регламентована 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/920-99-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/920-99-%D0%BF#Text
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законодавством діяльність держави з придбання товарів, робіт і послуг з 

найбільшою ефективністю і найменшими витратами з метою забезпечення 

діяльності держави, а також з метою впливу на розвиток галузей 

національної економіки і зміцнення соціальної політики. У зв’язку з цим, 

економічна сутність механізму державних закупівель, полягає в 

акумулюванні державою суспільних коштів та їх перерозподіл з метою 

забезпечення функціонування держави та задоволення потреб суспільства. 

Іншими словами, економічна сутність механізму державних закупівель 

полягає у перерозподілі грошових коштів у формі наділення суспільства 

певними соціальними (матеріальними) благами. З точки зору впливу 

державних закупівель на економіку системи розміщення державного 

замовлення характеризують наступними особливостями: 

- фінансування суспільних потреб у деяких видах товарів, робіт, послуг 

проводиться за рахунок громадських коштів, де держава виступає як 

посередник між споживачем і виробником матеріальних благ; 

 - державне замовлення не спрямоване на отримання матеріальних вигод 

і збільшення дохідної частини бюджету – реалізація (розподіл) товарів, робіт, 

послуг для державних потреб спрямована на задоволення суспільних потреб і 

здійснення державних функцій; 

 - підвищення витрат держави на державне замовлення опосередковано 

призводить до закріплення за державою статусу повноцінного учасника 

економічних відносин. Держава виступає в якості контрагента приватного 

сектора, надійного ринку збуту для організацій, установ, що представляють 

значне число різних секторів національної економіки [1, c. 49]. 

Необхідно розрізняти поняття державне замовлення, державні потреби і 

державні закупівлі. Вихідним для визначення сутності державне замовлення 

є поняття державних потреб. Поняття “державні потреби” формально дещо 

ширше, ніж поняття “державне замовлення”, оскільки і в широкому, і у 

вузькому розумінні цього слова державні замовлення є належним чином 

узагальненим і оформленим виразом державних потреб. Досить часто 

поняття державне замовлення трактується як потреба органів державного 

управління в товарах, роботах чи послугах, або як сукупність укладених 

державних контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг 

за рахунок коштів державного бюджету, тобто змішуються терміни державне 

замовлення, державні потреби і державні закупівлі. Поняття державне 

замовлення і державні закупівлі безпосередньо пов’язані. Органи державного 

управління здійснюють розміщення державного замовлення шляхом 

закупівель, тобто придбання, покупки товарів, робіт і послуг на відкритому 

конкурентному ринку.  

Об’єктами системи державних закупівель виступають всі блага і 

послуги, з приводу яких виникають відносини між державним замовником і 

постачальником (товари, роботи, послуги). Закупівельна діяльність повинна 

здійснюватися чесно, забезпечуючи рівні можливості для всіх 

постачальників, які беруть участь. Дотримання принципу справедливості в 

державних закупівлях важливе у зв’язку з тим, що витрачаються державні 
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кошти і здійснюється відповідний державний контроль. Важливо 

забезпечити, щоб закупівельний процес не тільки був по своїй суті 

справедливим, але і сприймався як справедливий постачальниками та 

громадськістю. Справедливість при здійсненні закупівель сприяє 

формуванню довіри та поваги між державними замовниками та 

постачальниками. Це, в свою чергу, підвищує привабливість закупівель для 

постачальників, сприяє залученню більшої кількості їх до участі в торгах і, 

відповідно, досягненню найвищої віддачі від вкладених коштів. Неетична 

поведінка, навпаки, збільшує витрати, знижує якість товарів, робіт і послуг, 

які закуповуються, а також негативно впливає на імідж закупівельної 

організації[2, c. 503]. 

Витрачання державных коштів передбачає підзвітність державних 

замовників і конкретних осіб, які здійснюють закупівлі від їхнього імені, 

щодо дотримання ними законодавчих вимог і відповідний контроль з боку 

уповноважених державних органів. 

Ринок державних закупівель є місцем, де забезпечується взаємозв’язок 

бізнес-ринку в особі підприємців та юридичних осіб, державного сектора 

економіки і кінцевих споживачів. Взаємодія ринкових суб’єктів у сфері 

державних закупівель, на нашу думку, здійснюється при: 

 - підготовці, організації та виконанні процедур розміщення замовлення 

(органів управління державних закупівель та розпорядників бюджетних 

коштів); 

 - відбору учасників розміщення замовлення, визначення переможців, 

висновків державного контракту і виконання його умов (державного 

замовника, учасників розміщення замовлення і кінцевим споживачем). 

Взаємодія суб’єктів у сфері державних закупівель залежить також від 

способу розміщення замовлення. При цьому розміщення замовлення може 

здійснюватися: шляхом проведення торгів у формі конкурсу, аукціону, в 

тому числі аукціону в електронній формі; без проведення торгів: запит 

котирувань, у єдиного постачальника (виконавця, підрядника), на товарних 

біржах. 

Отже, система державних закупівель – життєво важливим компонентом 

національної економіки, за допомогою якого велика кількість держав 

вирішує свої соціально-економічні проблеми, а також забезпечуює 

проведення наукових досліджень, створення та впровадження нових 

технологій і розробок. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Необхідною умовою ведення підприємницької діяльності є впевненість в 

компетентному та ефективному захисті своїх прав та інтересів. Право 

займатись підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом, 

закріплене статтею 42 Конституції України [4]. 

Зокрема, захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 

регулюється нормами цивільного, господарського та адміністративного 

законодавства. 

Форми захисту суб’єктів підприємництва поділяються на три види: 

досудова, позасудова та судова. 

Досудовий (претензійний захист) здійснюється безпосередньо 

суб’єктами господарювання без звернення до господарського суду з метою 

відновлення та захисту їх прав й законних інтересів. Як зазначає Н.В. 

Іванюта, досудове врегулювання господарських спорів спрямоване на 

вирішення таких завдань: 

- своєчасне відновлення порушених прав та захист законних інтересів 

підприємства;  

- оперативне виявлення причин, умов, шляхів вирішення господарського 

конфлікту;  

- попередження руйнування стабільності та системності господарської 

діяльності та господарських зв’язків. 

Під позасудовим захистом прав розуміють, насамперед, деякі більш-

менш формальні процедури врегулювання спорів, які не переслідують мети 

внесення суперечностей між сторонами на розгляд державного суду.  До 

позасудових способів захисту прав та законних інтересів підприємців можна 

віднести: медіацію (посередництво), переговори, нотаріальний захист, 

звернення до третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу. 

Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності у господарському суді 

може здійснюватися за умови порушення їх прав і охоронюваних законом 

інтересів і лише за особистою участю зацікавлених суб’єктів, що володіють 

необхідною правосуб’єктністю. 

Конституційною гарантією захисту прав та інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності є перегляд судових рішень в апеляційному та 

касаційному порядку. 

У науковій юридичній літературі виділяють кілька способів захисту 
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прав, під якими звичайно розуміють заходи, спрямовані на припинення 

правопорушення та усунення його негативних наслідків. Кожна з форм 

використовує один чи декілька способів захисту прав та інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Основними способами захисту прав і законних інтересів суб'єктів 

господарювання та споживачів є наступні:  

- визнання наявності або відсутності прав;  

- визнання повністю або частково недійсними актів органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що 

суперечать законодавству, пригнічують права та законні інтереси суб’єкта 

господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з 

підстав, передбачених законом;  

- відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних 

інтересів суб’єктів господарювання;  

- припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його 

порушення;  

- присудження до виконання обов’язку в натурі;  

- відшкодування збитків;  

- застосування штрафних санкцій;  

- застосування оперативно-господарських санкцій;  

- застосування адміністративно-господарських санкцій;  

- установлення, зміни і припинення господарських правовідносин. 

За результатом вище викладеного можна зробити висновок, що захист 

прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності являє собою 

реалізацію суб'єктами підприємництва права на захист за допомогою 

застосування спеціально уповноваженими особами або суб'єктом 

господарювання самостійно передбачених законом способів захисту з метою 

відновлення порушеного права. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ТА 

ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Законодавство України не містить роз'яснення ані терміну 

«дистриб'ютор», ані терміну «дилер». По своїй суті ці поняття ідентичні, але 

практикою торгівлі дистриб'юторами називають великі торгівельні фірми, які 

мають прямі поставки від виробника (офіційний дистриб'ютор, генеральний 

дистриб'ютор і т.п.) і які, в свою чергу, формують свою дилерську мережу. 

Таким чином, дилер - це той же дистриб'ютор, але з меншими 

повноваженнями і правами та з меншою територією, на якій він здійснює 

свою діяльність. Але, поділ цей є умовним, законодавчо не визначеним, тому 

чіткої лінії між термінами «дистриб'ютор» і «дилер» немає. 

Також дистриб’юцію розглядають як функціональну галузь логістики, 

завдання якої полягає в інтегрованому управлінні логістичними функціями та 

операціями з просування готової продукції та супутнім логістичним сервісом 

від виробників та/або оптових (оптово-роздрібних) торговельних компаній до 

кінцевих чи проміжних споживачів [4, с.114].  

Потрібно зауважити, довідкові видання також частіше містять термін 

“дистриб’ютор”. Дистриб’ютор вказує фірму, підприємця, які здійснюють 

оптові закупівлі та збут певного виду товарів на регіональних ринках. 

Дистриб’ютори мають переважне право й можливості купувати і продавати 

устаткування, технічні новинки, програмне комп’ютерне забезпечення. 

Фірма може мати власного дистриб’ютора за кордоном, який є її єдиним 

представником – генеральним дистриб’ютором. Водночас він надає 

посередницькі маркетингові послуги продавцям і покупцям з монтажу й 

наладки устаткування тощо. Такі послуги називаються дистриб’юторськими 

[2, с. 349]. 

Дистриб’ютор придбаває товар виробника і перепродає його на певній 

території (у країні або її частині) на певних умовах. 

Окремого нормативно-правового акта, який би регулював питання 

дистрибуції, немає. Згідно з ч. 1 та 2 ст. 6 ЦКУ сторони мають право укласти 

договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але 

відповідає загальним засадам цивільного законодавства. А також мають 

право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного 

законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами[3]. 

Договори, відповідно до яких одна сторона (постачальник) 

зобов’язується на постійній основі поставляти іншій стороні (дистриб’ютору) 

продукт, а дистриб’ютор зобов’язується купувати його або приймати, 

оплачувати та продавати третім особам від свого імені та у своїх інтересах. 

Як свідчить практика, найчастіше укладають два окремі договори: 
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1) договір поставки — предметом цього договору є найменування 

(асортимент товару), строки поставки, ціна, якість товару, строк придатності 
тощо; Якщо товар (робота, послуга) потребує докладнішої характеристики 

або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це азначається 

у додатку (специфікації). 
2) дистриб’юторський договір— предметом цього договору є питання, 

пов’язані з просуванням товару, наприклад виплата бонусів тощо. 

У таких договорах (або одному договорі, якщо укладено один загальний 
договір) з’ясовуються такі умови, як: виключні права й обов’язки 

постачальника й дистриб’ютора щодо постачання та придбання товару на 

певній території або певному колу осіб; обов’язки іноземного виробника, 
зокрема надання екслюзивного статусу (згода виробника не надавати право 

продажу на певній території іншим дистриб’юторам); розумність замовлень 

(гарантований мінімум продажів); застосування стандартів і 
рекомендаційних цін, умов перепродажу товару споживачам; проведення 

рекламних заходів та підтримання належного рівня суспільної думки про 

товар, а також хто несе рекламні витрати; звітування дистриб’ютора; 
можливість здійснення постачальником контролю за діяльністю 

дистриб’ютора (доступ до його приміщень, дотримання стандартів і вказівок) 

тощо[1, с. 123]. 

Якщо дистриб’юторським договором передбачено, що іноземний 
виробник за досягнення певних економічних показників виплачує 

дистриб’ютору бонус, фактично така виплата є винагородою за досягнення 

певних економічних показників третіми особами (дистриб’юторами) у межах 
своєї основної діяльності. 

Бонус — це премія, яка надається покупцеві за певний обсяг придбаної 

продукції за конкретний період часу. 
Методом просування товарів постачальника на ринку є сплата 

мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх 

осіб (організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх 
збут (дистриб’ютори). 

Форма дилерського договору - проста письмова, проте він підлягає 

реєстрації у журналі внутрішнього обліку, який ведеться торговцем цінними 
паперами, не пізніше наступного дня після укладення. Крім цього, 

допускається укладення дистриб’юторських договорів в електронній формі 

за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-
телекомунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на 

яких записано цей документ. Отож, оригіналом електронного документа 

вважатиметься електронний примірник документа з обов'язковими 
реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора.  

Отже, поняття дистриб’юторської діяльності та інші її аспекти, не 

достатньо охоплюється в законодавстві, оскільки даний спосіб здійснення 
господарської діяльності складний і може суперечити іншим нормам 

господарського права, наприклад положенням монопольно-конкурентного 

законодавства. Втім, немає необхідності в окремому нормативному акті для 

регулювання дистриб’юторської діяльності.  
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Кожен публічний виступ — це взаємообумовлений творчий процес 

поєднання раціонального та емоційного. У мистецтві усного мовлення 

співвідношення раціонального і емоційного — це взаємозв'язок змісту і 

форми в їх діалектичній єдності; а відповідність форми змісту мови може 

бути виражено через поєднання раціонального і емоційного. Раціональна 

частина висловлювання виражається у логіко-композиційній структурі 

тексту, а емоційна частина — в естетичних компонентах мовних засобів. 

Гармонійне поєднання думок і почуттів в особистості оратора служить 

вирішальним фактором успішного виконання ним авторських і виконавчих 

функцій. Гармонійне поєднання засобів раціонального і емоційного підсилює 

рішучість, підвищує виховну цінність публічного виступу та навпаки, 

відсутність добре виражених моментів раціонального або емоційного 

позбавляє промову здатності ефективно впливати на слухача. Вся мовленнєва 

діяльність, як правило, спрямована на точну передачу змісту і сенсу 

трансформованого тексту. Розрив єдності форми і змісту призводить до 

нерозуміння слухачами мовця [1, с. 42]. 

Під раціональним в публічному виступі розуміються, перш за все, 

знання, фактичний матеріал, аргументація, які складають першооснову 

змісту і переконливості впливу на слухачів. Логічні засоби являють собою 

сукупність правил, що дозволяють коректно і несуперечливо обґрунтовувати 

спірні положення або предмет мови. Емоційне — це фон, що проявляє себе в 

інтонаційному різноманітті, силі жесту, виразності міміки, енергії і поведінці 

людини, що говорить. Емоційність здійснюється головним чином ємним за 

сенсом та з конкретним змістом словом, що звучить по формі. Щоб публічне 

слово несло знання і почуття людям, раціональний початок має бути 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2003_11_18/an/843836/T030435.html#843836
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2003_11_18/an/843836/T030435.html#843836
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емоційно забарвленим. Майстерність оратора і полягає в тому, щоб 

витримати почуття міри у використанні виразних засобів і не розчинити в 

емоційно забарвлених словах зміст. 

Співвідношення між раціональним і емоційним помітно змінюється в 

залежності від виду публічної мови. Тут важливо правильно обрати стиль 

мови, тобто її рівень і спрямованість на певного адресата. Під стилем в 

риториці розуміється характерна ознака ораторської мови, який найкращим 

чином відповідає завданням спілкування в даних умовах. Наприклад, у 

вузівській лекції на перший план виступають концептуальність і 

проблемність, а в публічній лекції особливо важливим компонентом є 

емоційна забарвленість. Головне тут — правильне співвідношення 

раціонального та емоційного. 

Для того, щоб раціональний зміст став відчутним, об´ємним, 

конкретним і від цього максимально переконливим. Допомагають 

підкреслити зміст, зробити мову яскравішою, виразливішою, такі емоційно 

насичені реторичні засоби: 

- образотворчі засоби мови (епітети, метафори, гіперболи); 

- виразні засоби мови (повтор, градація, риторичне питання); 

- прийоми пожвавлення ораторського виступу (прислів'я, приказки, 

крилаті слова і вирази, гумор і сарказм). 

До прийомів емоційної виразності слід перш за все віднести «енергійні» 

слова, емоційно забарвлені фрази. Саме вони створюють певний настрій у 

слухачів, збуджують їх інтерес, допомагають краще сприйняти зміст, 

сприяють процесу виховання. 

Великий емоційний ефект викликає у слухачів новизна інформації. До 

прийомів емоційної виразності також відноситься інтонаційне різноманіття. 

Інтонація — це важливий засіб в спілкуванні. Вона може посилювати або 

послаблювати вплив, уточнювати або спотворювати сенс слів і фраз. З її 

допомогою помітно підвищується емоційність і заразливість ораторської 

мови. Інтонація досягається підвищенням або зниженням голосу, зміною 

темпу мови і утворює словесно лунаючий ритмічний лад. 

Люди не тільки слухають мову, скільки відчувають її і бачать те, про що 

йдеться. Уміння говорити образно і користуватися наочністю — 

найважливіша умова ораторського мистецтва. Виразність — це категорія 

риторичної естетики, особливість стилю мови, художнє забарвлення ідей, що 

створює атмосферу емоційного співпереживання, естетичної насолоди. 

Ще більшу роль в емоційній виразності відіграють так звані допоміжні 

засоби мови, зорові елементи мови або екстралінгвістичні фактори. До них 

відносяться жести, міміка, вираз очей, поза, хода. Жести і міміка, якщо вони 

вживаються доречно та виразно, сприяють досягненню більшого ефекту 

мови, служать додатковими засобами її виразності. Жест несе в собі 

інформацію і висловлює експресію. Хода, постава і поза, як і жести, міміка і 

зоровий контакт, є формами паралінгвістичного впливу [2, с. 7]. Проте 

найістотніше місце в невербальній поведінці мовця займає поза. За своєю 

експресією поза може бути вельми різноманітною і здатна викликати як 
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позитивну, так і негативну реакцію слухачів. Емоційна виразність 

забезпечується також правильною вимовою слів, хорошою дикцією, під якою 

розуміється гранична ясність і виразність вимови слів і складів в публічній 

мові. Красу мови надає голос. Він є основним звуковим засобом емоційності 

усного мовлення. Зміна гучності голосу, зниження або підвищення 

тональності, паузація мови, гра тембром є прийомами емоційної виразності. 

Дієвим засобом створення емоційності в мистецтві усного слова є гумор. 

Кілька гумористичних штрихів, вміло розкиданих серед серйозних 

міркувань, надають складним темам невимушений характер, знімають втому 

і сприяють активізації уваги слухачів. Гумор підвищує образність, наочність 

мови, робить її більш виразною, емоційною, а значить, більш дохідливою і 

переконливою. 

Емоційність мови, під якою розуміється прояв в публічному виступі 

почуттів, настрою, темпераменту оратора, його ставлення до предмету 

розповіді і до слухачів, формується в процесі мовної діяльності і 

визначається цільовою установкою оратора і потребою слухачів. Одне і те ж 

емоційне забарвлення —активне або пасивне — може посилити або стерти 

смислові акценти виступу. 

Взаємозв'язок раціонального і емоційного в ораторському мистецтві 

вельми цікава і не так проста річ, як часом може здатися, і завжди актуальна. 

Історія ораторського мистецтва дає підставу стверджувати, що раціональне і 

емоційне стали важливими категоріями красномовства [3, с. 287]. 

Таким чином, публічна мова — це не витончена словесність і не 

риторична вправа. Вона є засобом досягнення ділових цілей, а не самоціллю. 

І тим не менш, вона повинна відповідати ряду вимог, які роблять її 

переконливою, красномовною, доказовою, логічною, продуманою, та просто 

гарною; А два аспекти свідомості — раціональний і емоційний — тісно 

взаємопов'язані, злиті в нерозривній єдності і взаємообумовленості. 

Раціональність та емоційність — невід'ємні складові частини ефективного 

публічного виступу. 
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Цивільний кодекс України уперше на рівні кодифікації цивільного 

законодавства присвятив врегулюванню особистих немайнових відносин 

окрему книгу, тому що немайнові права становлять духовну основу 
суспільства, яка і є передумовою інших прав і свобод. Положення Книги 

другої ЦК України, сприяють усвідомленню місця людини як найбільшої 

цінності у суспільстві, а також підвищують рівень взаємовідносин між 
людьми в Україні до рівня загальноєвропейських стандартів прав людини. 

Важливо зазаначити, що у правовій демократичній державі законодавство 

повинно слугувати, перш за все, інтересам людини. ЦК України регулює усі 
майнові і особисті немайнові відносини, які виникають і розвиваються на 

засадах рівності усіх учасників цивільних відносин, тому він є на сьогодні 

тим фундаментом, на якому будується законодавство у сфері прав людини. 

Це та частина законодавства, яка визначає саму його структуру та 
співвідношення в ньому нормативних актів різних видів.  

Сучасне законодавство акцентує свою увагу на пріоритеті прав і свобод 

людини, їх забезпечення та гарантування, як на національному, так і на 
міжнаціональному рівнях, з цього випливає особливе значення доктрини в 

особистих немайнових правах. Вона відіграє важливу роль у цивільному 

праві, впливає на його формування та розвиток. 
У країнах Європи розвиток доктрини можна умовно поділити на три 

етапи. Перший етап розпочався після Французької революції та тривав до 

Другої світової війни, на ньому реалізувався лише охоронний механізм 
особистих немайнових прав. Другий етап розпочався після Другої світової 

війни та характеризувався загальним гуманістичним вектором розвитку 

особистих немайнових прав. Третій етап розвитку вчень про особисті 
немайнові права в країнах Європи розпочався з 80-х років минулого сторіччя. 

У цей період формувалося розуміння того, що за змістом особисті права не 

зводяться лише до можливості їх захисту, а й надають уповноваженій особі 
ряд позитивних поведінкових можливостей, пов’язаних із використанням 

об’єкта.  

На території східної Європи вчення про особисті немайнові права 
починають формуватися ще наприкінці позаминулого та початку минулого 

століть і до 1917 року. З кінця 20-х р. XX ст. з’являються праці щодо 

можливості та необхідності цивільно-правового регулювання особистих 
немайнових відносин, які у подальшому отримують розвиток. На цьому етапі 

розвитку сформувалися три основні концепції, що до місця особистих 

немайнових прав у системі приватного права України – це радикальна, 

негативна і позитивна [1, с. 202]. 
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Прихильники радикальної концепції вважають, що особисті немайнові 

права складають самостійний предмет правового регулювання, але незначний 

об’єм не дозволяє виділити їх в самостійну галузь права і тому їх включили 

до цивільного права. Розробники ЦК України виходили з позиції тих вчених, 

які вважають, що особисті немайнові відносини включені до предмета 

цивільного права через наявність у них подібних ознак, що й у майнових, які 

входять до предмета цивільного права, а саме вони виражають належність 

певних благ конкретним суб’єктам, які є юридично рівними і автономними; 

при порушенні відновлюються чи захищаються в позовному порядку. 

Представники негативної концепції вважають, що вказані відносини не 

регулюються цивільним законодавством, оскільки позитивні дії 

здійснюються їх носієм поза рамками права. Вони тільки захищаються, у 

випадку їх порушення. Свої твердження прибічники цієї точки зору виводять 

з того, що закон не визначає активних дій, які могла б вчиняти управомочена 

особа, здійснюючи своє право, а вказує тільки на недоторканість 

відповідного блага і на спосіб захисту.  

Нині в теорії вітчизняного права панівною є позитивна концепція, за 

якою особисті немайнові відносини входять до предмета цивільного права та 

не лише охороняються ним, а й регулюються. З урахуванням особливостей 

об’єкта, їхній механізм правового регулювання близький до того, який 

застосовується до відносин із результатами інтелектуальної, творчої 

діяльності[2]. 

Спільність ознак правовідносин інтелектуальної власності та особистих 

немайнових правовідносин з оборотоздатними об’єктами, дозволила 

сформулювати ще одну точку зору відповідно до якої пропонується 

об’єднати їх в одну групу-виключних прав. 

Згідно з найбільш поширеною у цей період точкою зору особисті 

немайнові правовідносини можуть спрямовуватися лише на задоволення 

особистого немайнового інтересу учасників. Вони виникають з приводу 

особистих немайнових нематеріальних благ, які нерозривно, органічно 

пов’язані з особистістю свого носія. Спрямованість правовідносин, які 

виникають з їх приводу свідчить, що в зміст таких правовідносин входять 

лише особисті немайнові права, які належать особам від народження або за 

законом. 

З прийняттям ЦК України розпочинається новий етап розвитку 

національної доктрини особистих немайнових прав. Базуючись на тому, що 

деякі правовідносини можуть мати подвійну природу та складаються з 

особистих немайнових та майнових прав обґрунтована позиція, що особисті 

немайнові правовідносини, що забезпечують соціальне буття особи можуть 

направлятися на задоволення не лише немайнового, а й майнового інтересу. 

Зроблений висновок дозволив запропонувати їх поділ на особисті немайнові 

права з оборотоздатними та необоротоздатними об’єктами. 

Щодо специфіки упорядкування особистих немайнових відносин, то в 
теорії цивільного права традиційною є думка, що вони опосередковується 
механізмом правового регулювання «автоматично». Пояснюється така точка 
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зору тим, що основними юридичними фактами, які породжують, або 
припиняють особисті немайнові правовідносини є народження людини, закон 
і смерть[3, с. 99]. 

У теорії цивільного права існують два підходи до вирішення цього 
питання: звужений та розширений. Звужений підхід базується на тому, що 
юридичні особи здатні мати лише ті права, які поіменовані у цивільному 
законодавстві – особисте немайнове право на найменування юридичної 
особи, на її місцезнаходження, на ділову репутацію, на інформацію та на 
таємницю. 

Розширений підхід базується на тому, що сама сутність цивільних 
правовідносин створює всім своїм учасникам рівні правові можливості мати 
як майнові, так і особисті немайнові права. Тому законодавство містить лише 
приблизний перелік особистих немайнових прав юридичних осіб. У 
контексті розвитку цивільних правовідносин аналіз особистої немайнової 
правоздатності юридичної особи дозволяє спрогнозувати, що її об’єм може 
містити такі особисті немайнові права, як право: на інформацію про стан 
здоров’я, існування, недоторканість ділової репутації, таємницю 
кореспонденції, інформацію, на найменування, на індивідуальність, на 
автономію, на зовнішній вигляд, на зображення, на місцезнаходження, на 
недоторканість місцезнаходження, на свободу об’єднання, на участь в 
товаристві тощо. При цьому зроблене передбачення не претендує на 
абсолютну повноту і точність, оскільки ґрунтується лише на аналізі прав, що 
розміщені у Книзі другій Цивільного кодексу України. 
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Тема розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є 

актуальною. Одним з найпоширеніших способів врегулювати питання 
використання об'єктів інтелектуальної власності є укладення ліцензійного 
договору. Не дивлячись на те, що правова регламентація ліцензійного 
договору в Україні є досить детальною, деякі з положень все ж таки 
потребують проведення відповідного аналізу та внесення змін до 
законодавства. 
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Ліцензійний договір - це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає 

другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права 

інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною 

згодою сторін з урахуванням вимог законодавства. При цьому необхідно 

враховувати положення як Цивільного кодексу України ( далі  ЦК України), 

так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають з 

приводу саме того об'єкта, стосовно якого укладається договір. Це цілком 

закономірно, оскільки ЦК України містить загальні положення стосовно всіх 

об'єктів інтелектуальної власності, а особливості зазначаються у спеціальних 

нормативних актах. [1] 

Ліцензійний договір укладається стосовно зареєстрованих результатів 

творчої діяльності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, 

торговельна марка,компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин або 

об’єкти авторського права), а договір про передання ноу-хау – щодо 

секретної інформації. Досить часто ці відомості при бажанні можна було б 

запатентувати (наприклад, як винахід чи корисну модель), проте в кожній 

конкретній ситуації суб’єкт сам вирішує: розкрити ці знання суспільству й 

отримати патент (свідоцтво) чи доцільніше залишити їх у режимі 

секретності. 

Дослідженню характеристики ліцензійного договору присвятили свої 

праці такі вітчизняні та закордонні вчені як: Б.С. Антимонов, В.Д. Базилевич, 

Т.В. Боднар, Н.В. Бровко, В.А. Васильєва, І.І. Дахно, Г.П. Добринін,                    

В.М. Іванов, В.Я. Іонас, С.І. Карпухін, С.О. Комаров, В.М. Коссак,                      

Г.А. Кривонос, В.М. Крижна, В.В. Луць, С.В. Мазуренко, В.Є. Макода,                

О.М. Мельник, Р.О. Мерзликіна, О.А. Моргунов, О.О. Нестеренко,                      

О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, О.А. Рузакова, А.П. Сергеєв,                      

В.І. Серебровський, Я.О. Сидоров, А.А. Скворцов, Л.Є. Слутска,                       

М.Н. Солощук,Є.А. Флейшиць,Г.Н. Черничкіна, Є.О. Харитонов,                         

О.І. Харитонова, І.Я. Хейфець, Г.Ф. Шершеневич, Д.Ю. Шестаков,                       

Р.Б. Шишка, Л.Г. Шестак, І.Є. Якубівський та ін. [2, с. 7]. 

При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи 

договору. Однак умови ліцензійного договору, які суперечать положенням 

чинного законодавства України, є нікчемними згідно ЦК України. [1] Для 

полегшення узгодження умов договору законодавством України 

передбачається можливість затвердження уповноваженими відомствами або 

творчими спілками типового ліцензійного договору. У цьому випадку, 

звичайно, сторони також зможуть на свій розсуд включати в ліцензійний 

договір бажані для них умови, які не передбачені типовим договором. Однак 

умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права 

інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно зі 

становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і 

замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.  

З урахуванням природи ліцензійного договору законодавство 

передбачає, що в ліцензійному договорі визначаються:  

- вид ліцензії; 



44 

- сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні 

права, що надаються за договором, способи використання зазначеного 

об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); 

- розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта 

права інтелектуальної власності; 

- якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору 

винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі 

має бути встановлений максимальний тираж твору. 

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то 

він має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи 

наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і 

послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за 

виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг"). Ця умова договору є істотною для ліцензійного 

договору стосовно торговельної марки. У випадку її відсутності договір 

вважається неукладеним. Таким чином здійснюється захист прав споживача, 

для якого торговельна марка служить перш за все гарантією певної якості 

товару. [3] 

Існують такі види ліцензійних договорів: авторський; про надання 

суміжних прав; про надання прав на винахід, корисну модель або 

промисловий зразок; про надання прав на торговельну марку; про надання 

прав на топологію інтегральних мікросхем; про надання прав на селекційне 

досягнення. Переваги укладення ліцензійних договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності також полягають у тому, що: 

- ліцензіар залишається власником об’єкта інтелектуальної власності;  

- можна обмежити передані права (за об’ємом прав, територією, 

строком);  

- можна укласти необмежену кількість ліцензійних договорів у разі 

невиключної ліцензії;  

- можна паралельно використовувати об’єкт прав інтелектуальної 

власності разом із ліцензіатами;  

- існує можливість вибору оптимальної плати за видачу ліцензії (роялті, 

паушальний платіж або їх комбінація); 

- можна видати субліцензію. [4] 

Отже, сторони ліцензійного договору можуть самостійно обрати 

порядок виплати авторської винагороди за використання твору. На підставі 

проведеного дослідження можна із впевненістю стверджувати,що предметом 

ліцензійного договору можуть бути майнові права на використання об’єктів 

авторського права, оскільки законодавство України не містить жодних 

обмежень щодо надання прав на використання творів за ліцензійним 

договором. Умовами ліцензійного договору може бути надано право 

ліцензіату укладати субліцензійний договір. За цим договором ліцензіат 

надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права 

інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром 

за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним 
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договором. Істотними умовами ліцензійних договорів є наступні: умова про 

предмет ліцензійного договору (права, що надаються за ліцензійним 

договором); способи використання твору; розмір, порядок і строки виплати 

винагороди за використання об’єкта авторського права. 
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На сьогодні тема мародерства є актуальною, адже українці 

зіштовхнулися з проблемою збереження свого майна під час війни. Нажаль, 

мародерами виступають нетільки російські військові, а і громадяни України. 

Трапляються випадки, коли мародери розкрадають майно жителів міст, які 

покинули місце свого проживання, рятуючись від обстрілів та бомбардувань. 

Крадії «працюють» в оселях громадян прямо під час обстрілів, в той час, 

коли власники майна перебувають в бомбосховищах. 

Термін «мародерство» походить від французького слова maraudeur, що 

перекладається як «грабіжник», також цікаво те що походження терміна 

пов'язується з ім'ям одного з двох відомих командирів, які мали прізвище 

Мероде і брали участь у Тридцятирічній війні: це німець, генерал граф 

Йоганн Мероде та швед, полковник Вернер фон Мероде [1]. 

Суть цього злочину полягає у привласненні чужого майна на полі бою 

або використання трагічних обставин, катастроф, бойових дій для власної 

наживи шляхом пограбування людей, в тому числі вбитих або поранених.  

Крім того, мародерство розглядається як злочин не тільки на рівні 

національного законодавства, але й визнається міжнародним правом як 

військовий злочин міжнародного характеру [3]. 

В минулому столітті, законодавством різних країн світу, мародерство 

визнавалось одним з найстрашніших злочинів, за який передбачалось 

покарання у вигляді смертної кари через розстріл. 
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Наразі в Україні мародерство карається позбавленням волі на строк від 

п’яти до десяти років, ця зміна в статті 432 Кримінального кодексу була 

здійсненна 03.03.2022 під час військового стану та війни на території 

України.  

Зміни до закону посилили покарання не тільки за привласнення на полі 

бою майна поранених та вбитих (мародерство), а ще й за використання 

трагічних обставин, бойових дій для власної наживи, адже зміни до 

Кримінального кодексу України торкнулися й складу кримінальних 

правопорушень, передбачених у статтях 185, 186, 187 ,189 ,191. 

Ці злочини доповнилися кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах 

воєнного або надзвичайного стану. Відтепер за вчинення кримінальних 

правопорушень в умовах воєнного або надзвичайного стану відповідальність 

стала жорсткішою: 

- за крадіжку (таємне викрадення чужого майна) стаття 185 – порушнику 

загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років; 

- за грабіж (відкрите викрадення чужого майна) стаття 186 – строк від 7 

до 10 років; 

- за розбій (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із 

насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, 

або з погрозою застосування такого насильства) стаття 187 – злочинцю 

загрожує не лише позбавлення волі на строк від 8 до 15 років, а ще й 

конфіскація майна; 

- за вимагання (вимогу передачі чужого майна чи права на майно або 

вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над 

потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або 

законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або 

майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення 

відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в 

таємниці) стаття 189 – покарання становитиме: позбавлення волі на строк від 

7 до 12 років з конфіскацією майна; 

- за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем, стаття 191 – не тільки позбавлення 

волі на строк від 5 до 8 років, а ще й позбавлення права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

- мародерство це викрадання приватного майна під час війни, не 

важливо здійснюють це військові чи цивільне населення [2].  

Верховний суд звертає увагу громадян України на особливості 

відповідальності за кримінально карані посягання у сфері охорони основ 

національної безпеки, забезпечення захисту життя, здоров’я, прав і свобод 

людини в умовах воєнного стану. 

У п. 11 ч. 1 ст. 67 Кримінального кодексу України закріплено, що 

вчинення злочину з використанням умов воєнного стану є обставиною, яка 

обтяжує покарання. 

Це означає, що винна особа з метою полегшення вчинення 

кримінального правопорушення використовує найбільш несприятливий для 
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суспільства час, тяжкі обставини та умови, в яких опинилося суспільство, що 

свідчить про підвищений ступінь суспільної небезпеки злочинів, які 

вчиняються в умовах воєнного стану. 

Саме тому покарання для осіб, визнаних винними у вчиненні 

кримінальних правопорушень в період воєнного стану, суд буде призначати з 

урахуванням цієї обтяжувальної обставини, тобто вид і розмір призначеного 

покарання буде наближеним до максимальної межі, передбаченої 

Кримінальним кодексом України. 
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ЗЛИТТЯ ТА ПРИЄДНАННЯ ЯК ФОРМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  

 

Враховуючи економічний стан та необхідність підвищення ефективності 

економічних, політичних процесів, що відбуваються в державі, дослідження 

проблем правового регулювання таких форм реорганізації як злиття та 

приєднання набуває все більшої актуальності. Питання сутності, порядку та 

правових наслідків реорганізації юридичних осіб у формі злиття та 

приєднання наразі є недостатньо врегульованими законодавчо. 

Найбільш вагомими дослідженнями в зазначеній сфері є праці таких 

вітчизняних науковців-правників як: Т. В. Боднар, В. І. Борисова,                          

І. В. Венедіктова, О. М. Вінник, М. К. Галянтич, О. В. Дзера,                            

Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кохановська, В. В. Луць, М., Саветчук,                               

В. С. Щербина, О. О. Яворська та інші. 

Для повного та всебічного дослідження поняття, сутності та 

особливостей злиття та приєднання юридичних осіб необхідно визначити 

власне поняття «реорганізація». 

На сьогодні чинне законодавство виділяє такі форми реорганізації як 

злиття, приєднання, поділ та перетворення. Реорганізація суб’єкта 

господарювання може здійснюватися як у добровільному, так і примусовому 

порядку відповідно до рішення власника або уповноважених ним осіб, 

засновників суб’єкта господарювання або їхніх правонаступників 

Незважаючи на відсутність законодавчого визначення поняття 

«реорганізація», дана проблема розглядалась в науковому полі. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2001-05
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На слушну думку О.Р. Кібенко, у теорії права реорганізація традиційно 
розглядалася як форма припинення юридичної особи, при якій, на відміну від 
ліквідації, права і обов’язки юридичної особи, що припиняється, переходять 
до юридичної особи – правонаступника [3, с. 380,].  

С.В. Дяченко визначає реорганізацію як форму припинення юридичної 
особи у вигляді злиття, приєднання, поділу та перетворення, що реалізується 
через перехід його майнових та немайнових прав й обов’язків до юридичної 
особи-правонаступника та може здійснюватись у добровільному чи 
примусовому порядку [2, с. 182].  

Необхідно зазначити, що питанню реорганізації юридичних осіб у формі 
злиття та приєднання присвячені ст.ст. 104-107 ЦК України. Зокрема,                   
ст. 104 ЦК України визначено, що юридична особа припиняється в результаті 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації [6]. 

В Господарському кодексі питання врегулювання злиття та приєднання 
не визначено в повній мірі. Так, відповідно до ст. 56 ГК, суб’єкт 
господарювання може бути утворений шляхом злиття, приєднання, виділу, 
поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації 
(господарських організацій);  у  ст. 59 кодексу взагалі встановлено тільки, що 
припинення суб’єкта господарювання здійснюється відповідно до закону. У 
ч. 1 ст. 91 ГК України вказується, що господарське товариство припиняється 
шляхом ліквідації або реорганізації [1]. Але, на жаль, не визначено ні 
можливі види реорганізації, ні загальний порядок її проведення, а а більш 
деталізовано врегульовано тільки питання ліквідації господарського 
товариства. Окрім цього, необхідно підкреслити, що однією з важливих 
проблем, яка є значною прогалиною у законодавстві, є відсутність деяких 
важливих положень при проведенні процедури припинення суб’єкта 
господарської діяльності в Господарському та Цивільному кодексах України. 

Науковці також мають різноманітні позиції щодо визначення злиття та 
приєднання як форм реорганізації юридичних осіб. В.В. Луць відзначає, що 
злиття має місце тоді, коли дві або декілька юридичних осіб припиняють 
свою діяльність і передають майно, права та обов'язки щойно утвореній 
юридичній особі. Приєднання – це така форма реорганізації, у результаті якої 
не відбувається створення нового суб'єкта цивільного права, а зміст її полягає 
в тому, що до однієї юридичної особи приєднуються зі своїм майном у 
широкому значенні одна чи декілька інших осіб, які з моменту приєднання 
вважаються такими, що припинили свою діяльність [4, с. 79]. Як вважає              
Л.В. Сіщук, така форма реорганізації як злиття, передбачає припинення 
юридичної особи і створення нової – її правонаступника, тоді як приєднання 
передбачає тільки припинення суб’єкта, який приєднується [5, с.33].  

Отже, аналізуючи вищенаведене, можна підсумувати, що в чинному 
українському законодавстві є ряд проблем щодо правового регулювання 
злиття та приєднання суб’єктів господарювання, а саме: відсутність 
визначення поняття та деталізованого порядку здійснення злиття та 
приєднання юридичних осіб в законодавчих актах України; дублювання 
ідентичних положень у різних нормативно-правових актах; необхідність 
усунення термінологічних неточностей в законодавчих та підзаконних 
нормативно-правових актах та кореляція їх між собою. 
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ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Під час скоєння різноманітних злочинів нерідко виникає потреба 

провести слідчі дії дослідницько-експериментального спрямування. Таку 

слідчу дію – слідчий експеримент - містить ст. 240 Кримінального 

процесуального кодексу України. Перед усім варто зазначити, що 

законознавці досі не дійшли єдиної думки відносно слідчого експерименту, 

на відміну від інших слідчих (розшукових) дій (обшук, допит, пред’явлення 

для впізнання), які стали традиційними під час розслідування злочинів. За 

статистичними даними слідчий експеримент проводиться лише у 4% від всієї 

кількості справ, при чому відсоток необхідності його проведення в 6 раз 

більший.  

Без сумнівів, такий відсоток проведення слідчого експерименту показує, 

що саме через недостатність практики ця слідча дія не реалізовує всю свою 

ефективність. 

Дослідженням питання тактичних особливостей проведення слідчого 

експерименту займалась велика кількість науковців, а саме: Л. Е. Ароцкер,   

В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, О. М. Васильєв, Н. І. Гуковська, Ф. В. Глазирін,                

В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, І. М. Лузгін,                               

М. М. Михєєнко, П. Д. Нестеренко, М. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько та інші. 

Проте єдиної точки зору їм досягти не вдалося. 
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Метою даної роботи є висвітлення тактичних та організаційних 

особливостей проведення слідчого експерименту. 

Перед усім варто зазначити що таке слідчий експеримент. Слідчий 

експеримент — слідча дія, пов'язана з перевіркою показань щодо скоєного 

правопорушення на місці події. Дана слідча дія полягає в створені певних 

умов та відтворенні конкретними учасниками кримінального процесу дій, які 

відбувалися під час вчинення злочину, з метою підтвердження чи 

спростування певних явищ чи подій. «Вказана слідча дія є сильним 

психологічним засобом впливу на його учасників, оскільки отримані 

результати нерідко наочно свідчать про можливість або неможливість 

існування певного явища чи події, а спростувати їх підозрюваним 

(обвинуваченим) буває досить важко» [4, с. 349-350]. Досить часто стається 

так, що слідчий експеримент є незамінним у розслідуванні та за допомогою 

нього вдається не лише перевірити вже наявні докази, а й отримати нові. 

Слідчий експеримент як правило не проводиться на перших етапах 

розслідування, проте бувають випадки, коли несвоєчасне його проведення 

може значно погіршити ефективність та якість розслідування. Підготовка до 

слідчого експерименту складається з двох етапів: 

1) до виїзду на місце проведення експерименту;  

2) на місці експерименту. 

На першому етапі визначаються цілі та характер передбачуваних 

дослідів, їх послідовність, час і місце проведення експерименту, вирішується 

питання про необхідність реконструкції (тобто відтворенні первісного стану 

якого-небудь об'єкта), визначається коло учасників, проводиться підготовка 

необхідних технічних засобів. На другому етапі, після прибуття на місце 

проведення експерименту, слідчий має перевірити обстановку та 

проінформувати учасників процесу. Обовʾязковими учасниками цієї слідчої 

дії є: поняті (яких не може бути менше двох), слідчий чи дізнавач та особа, 

яка виконує експериментальні дії. Особливістю тактики проведення слідчого 

експерименту є те, що нерідко під час його проведення залучають дублерів 

чи статистів, які можуть зовсім не мати ніякого відношення до 

розслідування. Ф. В. Глазирін і А. П. Кругліков відзначають: «У деяких 

випадках вони повинні бути одного зросту і віку, в інших - різного. Іноді 

необхідно, щоб вони були відомі обвинуваченому (підозрюваному, 

потерпілому, свідку), іноді - навпаки. Наприклад, якщо метою експерименту 

є встановлення можливості побачити і дізнатися певну особу, то допоміжні 

учасники повинні бути знайомі обвинуваченому або свідку» [5, с. 39-40]. 

Тому в більшості випадків слідчий запрошує осіб, які максимально 

схожі з підозрюваним та здатні замінити його. Лише в такому випадку 

слідчий експеримент матиме й доказове значення. 

Варто зазначити, що ще однією особливістю є те, що слідчий 

експеримент проводиться лише в тому випадку, коли у слідчого чи 

прокурора є певні відомості, які потрібно перевірити чи уточнити. Тобто 

дана слідча дія не може бути проведена в усіх випадках. Аби провести 

слідчий експеримент мають бути присутні відразу чотири умови: 
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1) під час проведення слідчого експерименту не допускаються дії, які 

принижують честь та гідність осіб, або якимось чином створюють загрозу їх 

життю чи здоровʾю; 

2) має бути максимально правдоподібно відтворена обстановка та умови 

в яких відбувся злочин; 

3) обовʾязково потрібно отримати згоду осіб щодо їх участі в 

експерименті; 

4) «не можна проводити слідчий експеримент, коли це може призвести 
до порушення суспільного ладу, заподіяння істотної шкоди інтересам 

держави або окремих осіб, спричинити збої у роботі підприємства, установи, 

організації, або у роботі транспорту» [2, с. 248-260]. 
Особливістю тактики проведення експерименту можна вважати не лише 

проведення його в умовах, наближених до тих, котрі були під час вчинення 

злочину чи використання тих же механізмів, приладів, знарядь, які 

використовувались в момент вчинення злочинної події, а й неодноразове та 
поетапне проведення певних повторних випробувальних дій. 

Метою даної тактики проведення є отримання достовірних, найбільш 

точних та постійних результатів. Як вже зазначалось, слідча дії проводиться 
стадіями, тобто розбивається на певні етапи. «Кількість однорідних дослідів, 

виходячи з ситуації і конкретних завдань, що вирішуються експериментом, 

визначає особа, яка провадить розслідування та керує даною слідчою дією» 
[3, с. 139-144]. Неодноразове повторення певних дій окремо на кожному 

етапі дає змогу слідчому скласти найбільш повну картину того, що 

відбувалося. Такий метод називають індуктивним. 
Слідчий експеримент дозволяється за певних умов проводити за участі 

усіх обвинувачених, проте слід зазначити, що подібний метод проведення 

слідчого експерименту є ризикованим та може зашкодити слідству, оскільки 
неможливо виключити ймовірність узгодження дій власне обвинуваченими. 

Як і більшість слідчих дій, під час слідчого експерименту 

використовують технічні засоби фіксації. Відео-, аудіо- фіксацію 
використовують не лише для того, аби зафіксувати результати слідчого 

експерименту, а й щоб засвідчити сам процес проведення слідчої дії. Тобто 

фіксація стає гарантією законного проведення слідчого експерименту та 
дотримання прав учасників процесу. Надалі матеріал є допустимим доказам у 

суді. 

Вказані тактичні умови слідчого експерименту, за словами Р.С. Бєлкіна, 
«охоплюють усю сукупність тактичних прийомів, що можуть бути 

застосовані слідчим під час розслідування злочинів» [1, с. 40-41]. 

Підсумовуючи хочеться зазначити, що слідчий експеримент є чи не 

найбільш складною слідчою дією, оскільки в ньому беруть участь безліч 
учасників кримінального процесу, а проведення та підготовка потребують 

чимало часу та якісної організації. Проте важко не оцінити результат 

проведення цієї слідчої дії, адже слідство може підтвердити чи спростувати 
докази, що нерідко можливо лише за проведення слідчого експерименту. 

Тому в жодному разі не можна нехтувати його ефективністю та знецінювати 

користь для слідства.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ 

ТОВАРИСТВ 

 

Господарські товариства є важливим аспектом реалізації економічного 

потенціалу України, так як вони – одна з найефективніших форм 

господарювання. Особливе місце серед них займають акціонерні товариства, 

так як вони є дуже вдалою формою залучення капіталу для ведення 

господарської діяльності, а також для розподілу відповідальності за 

результати діяльності між акціонерами. 

Основними джерелами корпоративного права в Україні, що регулюють 

діяльність акціонерних товариств, є: Закон України «Про акціонерні 

товариства» [1], Цивільний кодекс (далі – ЦК) України [2], Господарський 

кодекс (далі – ГК) України [3], Закон України «Про господарські товариства» 

[4].  

Відповідно до ч. 1 ст. 152 ЦК України, акціонерне товариство – 

господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену 

кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за 

якими посвідчуються акціями [2]. А ч. 2 ст. 80 ГК України визначає 

акціонерне товариство як господарське товариство, що має статутний 

капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної 

вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном 

товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю 

товариства, в межах вартості належних їм акцій, крім випадків, визначених 

законом [3]. 
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Закон «Про акціонерні товариства» визначає, що акціонерне товариство 

– господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену 

кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за 

якими посвідчуються акціями. Тобто, акціонери не відповідають за 

зобов’язаннями товариства, та несуть ризик збитків, пов’язаних з його 

діяльністю, тільки в межах належних їм акцій. З визначення акціонерного 

товариства можна виокремити його особливості, а саме: є різновидом 

господарського товариства – господарською організацією корпоративного 

типу; статутний капітал має акціонерну природу, формується шляхом емісії 

та продажу акцій фізичним та юридичним особам, які набувають прав 

акціонерів з правами та обов’язками, визначеними законом;існує обмеження 

щодо відповідальності акціонерів за зобов’язаннями товариства тільки в 

межах належних їм акцій.  

Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або 

злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) 

товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших 

підприємств у акціонерне товариство. Товариство створюється без 

обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено його статутом. 

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати 

його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. 

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні 

товариства та приватні акціонерні товариства. Тип акціонерного товариства 

зазначається у статуті акціонерного товариства. 

Також, Закон «Про акціонерні товариства» регулює такі аспекти 

діяльності акціонерних товариств: порядок відчуження акцій акціонерного 

товариства; збільшення (зменшення) статутного капіталу; емісії цінних 

паперів, їх оплату; виплату дивідендів; обсяги та способи розкриття 

інформації на фондовому ринку й обсяги річної регулярної інформації; виділ 

і припинення АТ; поняття й функціональну характеристику керівних органів, 

таких як загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія 

та інше [1]. 

Отже, в сучасних умовах акціонерна форма підприємництва є сучасним 

та ґрунтовним засобом розбудови системи господарювання. Аналіз 

законодавства України щодо діяльності акціонерних товариств дає змогу 

підкреслити значний позитивний ефект для їх стабільної, прозорої та 

ефективної роботи. Особливо необхідно виокремити значення Закону 

України «Про акціонерні товариства», який детально визначає правовий 

статус акціонерного товариства, регулює процес реалізації акціонерами прав 

і обов’язків, удосконалює структуру управління, взаємодію акціонерів між 

собою та з товариством.  
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Конституція України дає кожному громадянину право займатися не 

забороненою законодавством підприємницькою діяльністю. Проте 

законодавче забезпечення господарської діяльності  суб’єкта господарювання 

можливе лише у випадку, якщо громадянин відповідно до чинного 

законодавства зареєстрований як підприємець (юридична або фізична особа 

підприємець).  

Загалом, питання правового регулювання господарської діяльності 

суб’єктів господарювання висвітлювалось у працях О.М. Вінника,                        

В.М. Гайворонського, В.В. Джуня, О.Р. Кібенко, Б.М. Полякової,                          

О.В. Титової, В.С. Щербини та ін. Науковці одноголосно стверджують, що 

суб’єктами господарського права (господарських правовідносин) є учасники 

господарських відносин, що безпосередньо здійснюють господарську 

діяльність або управляють такою діяльністю, створені у встановленому 

законом порядку, мають необхідне для здійснення такої діяльності майно та 

володіють господарською правосуб’єктністю. Учасниками відносин у сфері 

господарювання є: суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською 

компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які є 

засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них 

організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності                

(ст. 2 ГК). 

Правові ознаки суб’єкта господарювання наступні: він є учасником 

господарських відносин має місце безпосереднє здійснення господарської 

діяльності (наявність мети та предмету господарської діяльності); наявність 

господарських прав та обов’язків (господарської правосуб’єктності); 

наявність відокремленого від інших суб’єктів майна;  здатність нести 

юридичну відповідальність за зобов’язаннями в межах свого майна (крім 

випадків, передбачених законом) [3, c. 77]. 

Суб’єктами господарювання вважаються учасники господарських 

відносин, що здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську 

компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають 

відокремлене майно та несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством                          
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(ч. 1 ст. 55 ГК). Суб’єкти господарювання формують наступні групи: 

юридичні особи – суб’єкти господарювання; фізичні особи – громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства; відокремлені підрозділи 

господарських організацій, насамперед філії та представництва [7, c. 67]. 

Відповідно до ст. 55 ГК суб’єктами господарювання є філії, 

представництва та інші відокремлені підрозділи господарських організацій 

(структурні одиниці), що створені ними з метою здійснення господарської 

діяльності. Суб’єкти господарювання є відокремленими підрозділами 

господарських організацій, насамперед філії та представництва, вони можуть 

діяти тільки на підставі права оперативно-господарського використання 

майна, без статусу юридичної особи. 

Існує така класифікація суб’єктів господарського права: 

1) за характером здійснюваної діяльності: 

 - суб’єкти господарювання, тобто суб’єкти господарського права, що 

безпосередньо здійснюють господарську діяльність (до них належать 

індивідуальні підприємці, підприємства, виробничі кооперативи, більшість 

господарських товариств, комерційні банки); 

 - суб’єкти господарського права, що здійснюють керівництво 

господарською діяльністю, в т. ч. організацію такої діяльності (до них 

належать господарські міністерства та відомства, органи місцевого 

самоврядування та їх виконкоми, господарські об’єднання, промислово-

фінансові групи, власники майна підприємств, фондові біржі, Національний 

депозитарій України). 

2) за формою власності, на базі якої вони функціонують: 

 - державні (державні та казенні підприємства, державні господарські 

об’єднання, господарські міністерства та відомства); 

- комунальні (комунальні підприємства, органи місцевого 

самоврядування та їх виконавчі органи); 

 - колективні (господарські товариства, виробничі кооперативи, 

добровільні господарські об’єднання, унітарні підприємства, створені 

кооперативами, господарськими товариствами, громадськими та релігійними 

організаціями); 

 - приватні (індивідуальні підприємці, приватні підприємства); 

 - змішані (функціонують на базі двох та більше форм власності) 

суб’єкти господарського права (орендні підприємства, спільні підприємства, 

а також промислово-фінансові групи, до складу яких можуть входити 

господарські організації різних форм власності) [8, c. 93]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від  

15 травня 2003 року №755-IV («Закон про реєстрацію») до системи органів у 

сфері державної реєстрації входять: Міністерство юстиції України та інші 

суб’єкти державної реєстрації. Враховуючи зміст ст. 55 ГК, можна навести 

ознаки, притаманні суб’єктам господарювання: здійснюють господарську 

(підприємницьку) діяльність; наділені господарською компетенцією 

(сукупністю господарських прав та обов’язків); мають відокремлене майно; 
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несуть відповідальність у межах належного їм майна, крім випадків, 

передбачених законодавством (наприклад, відповідальність учасників 

повного товариства) [1, c. 89]. 

Правовою підставою утворення суб’єкта є рішення власника (власників) 

майна чи уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, передбачених 

законодавством, також рішення інших органів, організацій та громадян. 

Способами утворення суб’єкта господарювання є: заснування нового 

суб’єкта (суб’єктів) господарювання; реорганізація (злиття, виділення, 

поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта (суб’єктів) господарювання; 

примусовий поділ (виділення) діючого суб’єкта господарювання за 

розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-

конкурентного законодавства України. Шляхи створення суб’єкта 

господарювання: за рішенням власника (власників) майна або 

уповноваженого ним (ними) органу (загальний порядок); у випадках, 

передбачених законодавством, – за рішенням інших органів, організацій і 

громадян (спеціальний порядок) [7, c. 93]. 

Державна реєстрація суб’єктів господарювання є засвідченням факту 

створення чи припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття чи 

позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших 

реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних 

записів до Єдиного державного реєстру. Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є автоматизованою системою 

збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [6, c. 8]. 

Суб’єктами господарського права (господарських правовідносин) є 

учасники господарських відносин, що безпосередньо здійснюють 

господарську діяльність чи управляють такою діяльністю, створені у 

встановленому законом порядку, мають необхідне для здійснення такої 

діяльності майно та володіють господарською правосуб’єктністю.  Водночас 

суб’єктами господарювання є учасники господарських відносин, що 

здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію 

(сукупність господарських прав та обов’язків). Суб’єкти господарювання 

формують такі види: юридичні особи – суб’єкти господарювання; фізичні 

особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства; 

відокремлені підрозділи господарських організацій, насамперед філії та 

представництва. 

Існують певні ознаки, притаманні суб’єктам господарювання: 

здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність; наділені 

господарською компетенцією (сукупністю господарських прав та обов’язків); 

мають відокремлене майно; несуть відповідальність у межах належного їм 

майна, крім випадків, передбачених законодавством (наприклад, 

відповідальність учасників повного товариства). Правовою підставою 

утворення суб’єкта є рішення власника (власників) майна чи уповноваженого 

ним (ними) органу, а у випадках, передбачених законодавством, також 

рішення інших органів, організацій і громадян.  
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Державна реєстрація суб’єктів господарювання є засвідченням факту 
створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або 
позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших 
реєстраційних дій, передбачених законом, шляхом внесення відповідних 
записів до Єдиного державного реєстру. Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є автоматизованою системою 
збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Як показало дослідження, 
існує ряд проблем у діяльності суб’єктів господарювання в Україні. 
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ПОНЯТТЯ ТA КЛAСИФIКAЦIЯ БAНКIВ ТA ЇХ ХAРAКТEРИСТИКA 

ЯК СУБ’ЄКТIВ ГОСПОДAРЮВAННЯ 
 
Сучaснi бaнки пропонують своїм клiєнтaм широкий нaбiр послуг, бeруть 

учaсть у нaйрiзномaнiтнiших фiнaнсових опeрaцiях, зaбeзпeчуючи 
профeсiйнe виконaння поклaдeних нa них функцiй. Нинi бaнки нa договiрних 
умовaх зaбeзпeчують крeдитнe, розрaхунково-кaсовe тa iншe бaнкiвськe 
обслуговувaння юридичних i фiзичних осiб; приймaють i розмiщують 
грошовi вклaди своїх клiєнтiв, вeдуть рaхунки бaнкiв-корeспондeнтiв. 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/2/25.pdf
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У нaпрямi визнaчeння прaвового стaтусу суб’єктiв господaрської 
дiяльностi свої розробки здiйснювaли провiднi прeдстaвники господaрсько-
прaвової нaуки, зокрeмa, О.М. Вiнник, Г.Л. Знaмeнський, О.С. Iоффe,                 
В.К. Мaмутов, В.С. Мaртeм’янов, Б.Г. Розовський, В.A. Устимeнко,                    
В.С. Щeрбинa тa iншi. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є aнaлiз сутностi тa ознaк бaнкiв як суб’єктiв 
господaрювaння. Згiдно ст. 334 ГК бaнки - цe фiнaнсовi устaнови, функцiями 
яких є зaлучeння у вклaди грошових коштiв громaдян i юридичних осiб тa 
розмiщeння зaзнaчeних коштiв вiд свого iмeнi, нa влaсних умовaх i нa 
влaсний ризик, вiдкриття тa вeдeння бaнкiвських рaхункiв громaдян тa 
юридичних осiб. Виконaння бaнкaми цих функцiй (здiйснeння вiдповiдних 
бaнкiвських опeрaцiй) в сукупностi є бaнкiвською дiяльнiстю [2]. 

Посaдовим особaм оргaнiв дeржaвної влaди тa оргaнiв мiсцeвого 
сaмоврядувaння зaбороняється учaсть в оргaнaх упрaвлiння бaнкiв, якщо 
iншe нe пeрeдбaчeно зaконом. 

Бaнки нe вiдповiдaють зa зобов'язaннями дeржaви, a дeржaвa нe 
вiдповiдaє зa зобов'язaннями бaнкiв, крiм випaдкiв, пeрeдбaчeних зaконом, тa 
випaдкiв, коли дeржaвa вiдповiдно до зaкону бeрe нa сeбe тaку 
вiдповiдaльнiсть [2]. 

Мeхaнiзм створeння тa функцiонувaння укрaїнських бaнкiв, як i iнших 
суб'єктiв пiдприємництвa, дiяльнiсть яких зaсновaнa нa комeрцiйному 
розрaхунку, визнaчaється чинним зaконодaвством. Рaзом iз тим до бaнкiв як 
унiкaльних устaнов, що прaцюють зi спeцифiчним товaром - грошовими 
рeсурсaми, висувaють особливi вимоги тa умови створeння i рeєстрaцiї, що 
визнaчeно Зaконом Укрaїни "Про бaнки i бaнкiвську дiяльнiсть", "Про 
Нaцiонaльний бaнк Укрaїни" тa вiдповiдними нормaтивними aктaми 
Нaцiонaльного бaнку Укрaїни, зокрeмa, Положeнням про порядок створeння i 
дeржaвної рeєстрaцiї бaнкiв, вiдкриття їх фiлiй, прeдстaвництв, вiддiлeнь. 

Бaнки, нeзaлeжно вiд мiсця їх розтaшувaння тa тeриторiaльного 
хaрaктeру дiяльностi, зобов'язaнi проходити рeєстрaцiю у Рeєстрi юридичних 
i фiзичних осiб, a тaкож у Нaцiонaльному бaнку Укрaїни. Сaмe з момeнту 
рeєстрaцiї бaнку Нaцiонaльним бaнком Укрaїни в Дeржaвному рeєстрi бaнкiв 
вiн ввaжaється створeним тa нaбувaє стaтусу юридичної особи. 

Нa прaктицi функцiонує вeликa кiлькiсть рiзномaнiтних бaнкiв зi своїми 
спeцифiчними рисaми в кожнiй крaїнi. Зaлeжно вiд того aбо iншого критeрiю 
можнa видiлити пeвнi групи бaнкiв, тобто клaсифiкувaти їх. 

Зa формою влaсностi видiляють: дeржaвнi; aкцiонeрнi; коопeрaтивнi; 
привaтнi; змiшaнi бaнки. 

Зa прaвовою формою оргaнiзaцiї бaнки можнa роздiлити нa: товaриствa 
вiдкритого типу; товaриствa зaкритого типу; товaриствa з обмeжeною 
вiдповiдaльнiстю. 

Зa функцiонaльним признaчeнням бaнки подiляють нa: eмiсiйнi; 
дeпозитнi; комeрцiйнi. 

Зa хaрaктeром опeрaцiй, що виконують бaнки, розрiзняють: 
унiвeрсaльнi; спeцiaлiзовaнi. 

Зa гaлузями, що обслуговують бaнки, подiляють нa: 
- бaгaтогaлузeвi; 
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- одногaлузeвi, тi, що обслуговують пeрeвaжно одну з гaлузeй aбо 

пiдгaлузeй (aвiaцiйну, aвтомобiльну, нaфтохiмiчну промисловiсть, сiльськe 

господaрство). 

Зa кiлькiстю фiлiй бaнки роздiляють нa: бaнки, що нe мaють фiлiй; 

бaгaтофiлiaльнi. 

Зa сфeрою обслуговувaння бaнки подiляють нa: рeгiонaльнi; 

мiжрeгiонaльнi; нaцiонaльнi; мiжнaроднi. 

До рeгiонaльних бaнкiв, обслуговуючих в основному будь-який 

мiсцeвий рeгiон, вiдносять i мунiципaльнi бaнки. Зa мaсштaбaми дiяльностi 

можнa видiлити: мaлi; сeрeднi; вeликi бaнки; бaнкiвськi консорцiуми; 

мiжбaнкiвськi об'єднaння. 

У рядi крaїн функцiонують устaнови споживчого крeдиту. До них 

вiдносять ощaднi бaнки, будiвeльно-ощaднi кaси, крeдитнi коопeрaтиви 

тощо. У бaнкiвських систeмaх дiють тaкож бaнки спeцiaльного признaчeння i 

крeдитнi оргaнiзaцiї (нe бaнки) [1]. 

Тaким чином, бaнк є фiнaнсовою устaновою, якa нa пiдстaвi лiцeнзiї 

НБУ мaє винятковe прaво здiйснювaти в сукупностi дeпозитнi, крeдитнi тa 

розрaхунковi опeрaцiї. Особливiсть бaнку в порiвняннi з iншими 

фiнaнсовими устaновaми полягaє в тому, що бaнк є основним фiнaнсовим 

iнститутом, який покликaний здiйснювaти бaнкiвську дiяльнiсть, що мaє 

виключний хaрaктeр. Водночaс усi iншi фiнaнсовi устaнови - цe здeбiльшого 

спeцiaлiзовaнi оргaнiзaцiї, якi виконують визнaчeнe коло бaнкiвських 

опeрaцiй зaлeжно вiд свого прaвового стaтусу. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ 

ТАЄМНИЦІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Перехід України від індустріального до інформаційного суспільства 

супроводжується такими негативними явищами, як недобросовісна 

конкуренція, монополізація ринку, корупція, криміналізація виробничих 

відносин, тиск з боку державних органів, контроль кримінальними 

структурами цілих галузей економіки, замовні вбивства бізнесменів, 

http://dspace.wunu.edu.ua/
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боротьба за перерозподіл власності, рейдерство, кіберзлочинність, 

активізація конкурентної розвідки і промислового шпигунства з незаконним 

використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації тощо. Сучасне підприємство не може обійтись без переговорів, 

зустрічей, брифінгів та нарад. І в той же часна кожному з підприємств 

зберігається безліч інформації, яка не повинна бути доступна третім особам. 

Поняття «комерційна таємниця» сьогодні знайоме багатьом. Бізнесмени 

приділяють цьому питанню окрему увагу, доручаючи співробітнику кадрової 

служби брати з кожного працівника розписку про нерозголошення 

комерційної таємниці. У сучасному світі забезпечення інформаційної безпеки 

– це не просто процес управління ризиками, вона має статус одного з 

основних елементів ведення бізнесу. 

Проблему правового забезпечення збереження комерційної таємниці в 

підприємницькій діяльності досліджували багато вчених, зокрема, даному 

питанню присвячені праці: С.М. Братуся, А.В. Венедиктова, М.В. Венецької, 

Ю.С. Гамбарова, В.М. Гордона, В.Г. Демченка, О.С. Іоффе,                                    

Л.І. Петражицького, О.А. Підопригори, Й.О. Покровського, О.А. Пушкіна, 

В.С. Синайського, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, Р.Й. Халфіної,                         

Г.Ф. Шершеневича, а також представників сучасної школи цивільного права і 

інформаційного права: Г.О. Андрощука, В.І. Борисової, Ю.Л. Бошицького, 

М.К. Галянтича, О.В. Дзери, А.Г. Дідук, А.С. Довгерта, Ю.М. Капіци,                  

Т.А. Костецької, О.В. Кохановської, А.Г. Красовської, Н.С. Кузнєцової,               

О.О. Кулініч, І.М. Кучеренко, В.В. Луця, Р.А. Майданника, Н.М. Мироненко, 

Ю.В. Носіка, О.П. Орлюк, М.В. Паладія, Є.В Петрова, О.О. Підопригори, 

Н.О. Саніахметової, Г.О. Слядневої, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Р.О. Стефанчука, 

Л.Д. Топалової, Є.О. Харитонова, Я.М. Шевченко, С.І. Шимон, Р.Б. Шишки 

та ін. [1, с. 3] 
Комерційна таємниця – предмет правового регулювання не лише Закону 

України «Про інформацію». Це поняття розглядається й іншими нормативно-
правовими актами. Так, згідно закріпленого в статті 505 Цивільного кодексу 

України ( далі  ЦК України) визначенням, комерційною таємницею є 
інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній 
формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для 
осіб,які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, 
у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних 
існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих 
особою, яка законно контролює цю інформацію. [2]                                      
Відповідно ч. 1 ст. 36 Господарського кодексу України ( далі – ГК України), 
відомості, пов’язані з виробництвом,технологією, управлінням, фінансовою й 
іншою діяльністю суб’єкта господарювання, які не є державною таємницею, 
розголошування яких може заподіяти збиток інтересам суб’єкта 
господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад 
та обсяг відомостей,які становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту 
визначаються суб’єктом господарювання відповідно до закону. Іншими 
словами, комерційною таємницею є інформація, доступ до якої обмежено 
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особою через її комерційну цінність і невідомість іншим особам. 
Підприємство самостійно визначає режим доступу до комерційної таємниці, 
можливість і порядок поширення інформації, що її становить. [3] 

Питання забезпечення конфіденційної інформації в Україні є не 
достатньо врегульоване законодавством. Так, стаття 21 Закону України «Про 
інформацію» визначає інформацію з обмеженим доступом, якою є 
конфіденційна, таємна та службова інформація. У свою чергу, різні галузі 
права відносять до інформації з обмеженим доступом такі види інформації: 
державна таємниця – Закон України «Про державну таємницю»; інформація 
про особу - Закон України «Про інформацію»; комерційна інформація 
(таємниця) – стаття 505 Цивільного кодексу України; адвокатська таємниця – 
стаття 22 Закону України «Про адвокатуру»; лікарська таємниця –                     
стаття 40 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я», 
стаття 286 Цивільного кодексу України; таємниця листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції – стаття 31 Конституції 
України, стаття 306 Цивільного кодексу України; таємниця усиновлення – 
стаття 228 Сімейного кодексу України; таємниця страхування – Закон 
України «Про страхування»; банківська таємниця – стаття 60 Закону України 
«Про банки та банківську діяльність»; професійна таємниця – Закон України 
«Про рахункову палату»; таємниця слідства – Закон України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», Закон України «Про інформацію»; 
таємниця сповіді – Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації». Таким чином, інформація з обмеженим доступом має різні види. 
Кожна з них певною мірою важлива для її володільця, а неправомірне 
використання такої інформації може привести до спричинення певної шкоди. 
У діяльності бізнесу найбільш цікавою та такою, що потребує ретельного 
вивчення, належного забезпечення, є комерційна інформація (таємниця). [4] 

Сьогодні все більше на підприємствах з’являються необхідні важелі для 
того, щоб притягнути до відповідальності або примусити відшкодувати 
збиток співробітників, які порушили Положення про комерційну таємницю. 
Незаконними можна вважати ті дії, які були спрямовані наумисне подолання 
заходів, прийнятих власником секретів з охорони конфіденційних 
відомостей,якщо інформацію отримала особа, яка знає або припускає, що в 
його розпорядженні виявилися відомості, що становлять комерційну 
таємницю, а також якщо співробітник підприємства, не маючи повноважень 
на передачу даних, все ж розголошує їх. В силу статей 231 «Незаконне 
збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 
комерційну або банківську таємницю» і 232 «Розголошення комерційної або 
банківської таємниці» Кримінального кодексу України, а також                          
статті 1643 Кодексу України про адміністративні правопорушення, працівник 
зобов’язаний виконувати встановлений роботодавцем режим комерційної 
таємниці, не розголошувати інформацію, що становить комерційну 
таємницю, власниками якої є роботодавець і його контрагенти, і без їх згоди 
не використовувати цю інформацію в особистих цілях, передати 
роботодавцю при припиненні або розірванні трудового договору, наявні в 
користуванні працівника матеріальні носії інформації, що містять 
інформацію,яка становить комерційну таємницю. [5, с. 87] 
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Отже, захист комерційної таємниці – це вимушена обумовлена 

конкурентним ринком цілеспрямована діяльність суб’єкта господарювання, 

яка включає в себе створення системи захисту інформації з обмеженим 

доступом і здійснення комплексу правових, адмiнiстративних, 

органiзацiйних, технічних та iнших заходiв з метою запобігання завдання 

шкоди економічним інтересам підприємства. Введення режиму 

конфіденційності інформації і закріплення дієвих механізмів захисту 

комерційної таємниці слід розглядати як важливий і надійний елемент 

системи економічної безпеки та необхідною умовою досягнення очікуваних 

результатів своєї підприємницької діяльності. 
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Ліцензування є одним із основних засобів регулюючого впливу держави 

на діяльність суб'єктів господарювання. Вітчизняне законодавство про 

ліцензування господарської діяльності активно розвивається та змінюється. 

Питання, пов’язані з правовим регулюванням ліцензування 

господарської діяльності, досліджувалися такими вченими як: Є. Авер'янова, 

К.І. Апанасенко, А.Г. Бобкова, А.В. Власюк, С.С. Вітвицький,                               

Б.В. Деревянко, О.В. Кашперський, Т.В. Лісніча, П.М. Пальчук,                           

В.В. Туманов, П.М. Чистяков, М.В. Шапочкіна та інші. 
Поняттю «ліцензування» надаються науковцями різні його визначення. 

О.М. Олійник визначає ліцензування як правовий режим початку та 
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здійснення окремих визнаних законодавством видів підприємницької 
діяльності, що передбачає: державне підтвердження та визначення меж права 
на ведення господарської діяльності; державний контроль за здійснюваною 
діяльністю; можливість припинення діяльності з особливих підстав органами 
держави [3, с. 15.]. 

На думку Д. І. Дєдова, ліцензування – діяльність держави в особі органів 
ліцензування щодо видачі, зупинення або анулювання ліцензій, а також щодо 
здійснення нагляду за дотриманням умов ліцензій [2, с.34].  

Господарський кодекс України в ст. 12 визначає ліцензування одним із 
основних засобів державного регулювання господарської діяльності[1]. Закон 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», прийнятий у 
2015 році є актом спеціального законодавства, що визначає види 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню і характеризує 
порядок його здійснення. Відповідно до статті 1 Закону, предметом 
регулювання якого, відповідно до частини першої статті 2, є суспільні 
відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності. Закон 
визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
порядок ліцензування, регламентує основні засади державного контролю у 
сфері ліцензування, відповідальність за порушення ліцензійного 
законодавства.  Відповідно до цього Закону ліцензування – це засіб 
державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної 
державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних 
інтересів держави, суспільства та окремих споживачів [4].  

Зазначені правові засади поширюються на порядок ліцензування всіх 
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. 

Ліцензія відповідно до Закону визначається як запис у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у 
суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню [4].  

Змістом ліцензування є встановлення державою особливих технічних, 
організаційних, кадрових та інших засад і принципів до тих чи інших видів 
господарської діяльності.  

Окреме місце серед підзаконних нормативно-правових актів, які 
регламентують порядок ліцензування господарської діяльності, займають 
ліцензійні умови. Наразі є діє велика кількість підзаконних нормативно-
правових актів, якими затверджено ліцензійні умови провадження певних 
видів діяльності. Їх аналіз дозволяє констатувати, що вони стали більш 
уніфікованими, мають однакову структуру завдяки закріпленню у Законі 
вимог до положень цих умов. 

Отже, ліцензування господарської діяльності полягає у встановленні 
правового режиму здійснення окремих видів господарської діяльності лише 
при наявності спеціальних дозволів (ліцензій), виданих уповноваженими 
органами державної виконавчої влади при додержанні певних умов та є 
ефективним способом впливу держави на окремі види господарської 
діяльності, що потребують контролю. 



64 

Список використаних джерел: 

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16. 01. 2003 р.                  

№ 436-XV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. 

2. Дедов Д. Проблемы режима лицензирования. Хозяйство и право. 

2005. № 10. С. 26-30.  

3. Олейник О. Правовые основы лицензирования хозяйственной 

деятельности. Закон. 1994. № 6. С. 15 – 18.  

4. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України                

№ 222-VIII від 02.03.2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-

19#Text. 

 

Вікторія Григорук, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Тетяна Сухоребра, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ 

 

Актуальний стан економічної системи нашої держави на етапі 

сьогодення все ще можна охарактеризувати ліквідацією наслідків 

економічної кризи в усіх секторах економіки. Типологія зміни державного 

економічного устрою призвели до неабияких дисбалансів в організаційно – 

економічному механізмі розвитку, що призвело до чималих негативні 

процеси морального й фізичного погіршення виробничої здатності 

економіки. Сьогодні достатньо уваги потребує вдосконалення й спонукання 

механізмів акумуляції матеріально-фінансових ресурсів та спрямувати їх на 

створення доданої вартості. Центральним інструментом забезпечення 

економічного зростання є створення ефективного механізму регулювання 

інвестиційних процесів. 

Правовому регулюванню інвестиційних відносин в Україні присвятили 

свої праці багато науковців-правовиків, зокрема: Ю.Є. Атаманова,                       

О.А. Беляневич, О.М. Вінник, М.К. Галянтич, С.М. Грудницька,                             

О.Д. Данілов, Р.А. Джабраілов, Л.А. Жук, Д.В. Задихайло, О.Р. Зєльдіна,                  

Г.Л. Знаменський, Г.М. Івашина, О.Р. Кібенко, П.П. Крайнєв, Ю.В. Макогон, 

В.К. Мамутов, П.В. Мельник, В.І. Нежиборець, Т.В. Орєхова, О.П. Орлюк, 

О.П. Подцерковний, В.М. Попович, Г.В. Пронська, С.Ф. Ревуцький,                    

Н.О. Саніахметова, О.Д. Святоцький, О.Е. Сімсон, В.В. Сухонос,                          

Д.Е. Федорчук, В.В. Хахулін, В.Д. Чернадчук, Т.О. Чернадчук.  

Особливістю вітчизняного інвестиційного законодавства є те, що окремі 

аспекти в інвестиційній сфері, окрім вищевказаних нормативно-правових 

актів, регулюються також нормами господарського, податкового, валютного, 
банківського, фінансового, митного,цивільного й земельного законодавства, 

якими правовими актами про приватизацію,підприємництво, інноваційну 

діяльність, цінні папери та фондовий ринок, концесії тощо. До такого 
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законодавства слід віднести положення про інвестування Податкового, 

Господарського, Цивільного, Земельного кодексів та Законів України «Про 
інвестиційну діяльність», «Про фінансовий лізинг», «Про концесії», «Про 

угоди про розподіл продукції», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про господарські 

товариства», «Про акціонерні товариства»,«Про холдингові компанії в 
Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про транскордонне 

співробітництво» тощо. [1] 

Відповідно до функціональної належності виділяють регулятивні та 
охоронні інвестиційні правовідносини. За допомогою перших здійснюється 

впорядкування (регулювання) суспільних відносин в інвестиційній сфері. 

Другі ж пов'язані з можливістю порушення суб'єктивних прав та 
охоронюваних законом інтересів суб'єктів інвестиційних правовідносин і 

виникають за умови їх порушення, а також у випадку порушення суспільного 

порядку, встановленого державою у сфері інвестування. Залежно від 
характеру змісту інвестиційні правовідносини бувають абсолютними і 

відносними. Абсолютні правовідносини є похідними із належності 

суб'єктивного права одній особі і загального юридичного обов'язку всіх 

інших осіб утримуватися від порушення цього права. Відносні ж побудовані 
на тому, що носієві суб'єктивного права завжди протиставляється конкретний 

носій юридичного обов'язку. [2] 

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про інвестиційну 
діяльність» суб’єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності 

можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а 

також держави. Слід нагадати положення, наведені при розгляді попередніх 
питань, стосовно того, що законодавець пішов цивілістичним шляхом, 

визначивши в колі суб’єктів інвестиційної діяльності крім громадян і 

«юридичні особи» – тобто суб’єкти господарювання зі статусом юридичної 
особи. Пункт 2 статті 5 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

визначає інвесторів як суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають 

рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та 
інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування, а пункт 3 – визначає 

учасників інвестиційної діяльності як громадян та юридичні особи України, 

інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці 
замовлень або на підставі доручення інвестора. [3] 

Отже, у висновку варто зазначити, що під впливом глобалізації і 

науково-технічного розвитку, за попередньою усвідомленою потребою 
розв’язання широкомасштабних завдань щодо переходу економіки на 

посилений розвиток, важливу роль відіграють істотні організаційні зміни не 

лише відносно сфери виробництва, але й в усій системі його обслуговування 
й управління. Задля забезпечення ефективного керування організаційним 

прогресом головною метою є те, що необхідно вчасно знаходити і розумно 

оцінювати його тенденції, прогресивні і непотрібні зміни у формах 

організації виробництва та праці, його діяльності і функціонуванні. 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ 

 

Питання ефективного захисту прав споживачів має вирішальне значення 

у процесі побудови економічно розвиненого, прозорого та  конкурентного 

економічного устрою держави. А динамічний розвиток цифрових технологій 

суттєво змінює традиційні підходи до розуміння споживчих відносин. Це 

зумовлює необхідність встановлення ефективного правового механізму 

захисту прав споживачів. 

Дослідження проблем захисту прав споживачів знайшли своє 

відображення у працях таких відомих вчених-цивілістів, як Д.В. Боброва, 

Т.В. Боднар, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць,                        

О.А. Пушкін, О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов, Я.М. Шевченко та ін. 

Права споживачів являють собою законодавчо закріплений комплекс 

правових можливостей людини і громадянина, який базується на відповідних 

положеннях Конституції України, пов’язаний із задоволенням різноманітних 

потреб в товарах або послугах і спрямований на забезпечення належного 

рівня життєдіяльності особи та її безпеки, реалізацію та захист відповідних 

прав і свобод [3, с. 13].  

У національному законодавстві норми, які регулюють захист прав 

споживачів, закріплені у Законі України «Про захист прав споживачів» [4], 

який є спеціальним нормативно-правовим актом, що включає особливі 

методи й способи захисту прав споживачів. Ці особливості, насамперед, 

полягають у визначенні, окрім звичайних, ще й додаткових гарантій 

реалізації споживачами своїх прав та додаткових обов’язків і підвищеної 

відповідальності зобов’язаних щодо споживачів осіб [2, с. 7].  

Окрім Закону України «Про захист прав споживачів», нормативне 

регулювання захисту прав споживачів міститься в Господарському й 

Цивільному кодексах України. Відповідні норми ГК України закріплені в 

статті 20 «Захист прав суб’єктів господарювання і споживачів» і                      

статті 39 «Захист прав споживачів [1].  

https://pidru4niki.com/84755/pravo/zagalni_polozhennya_investitsiyni_pravovidnosini
https://pidru4niki.com/84755/pravo/zagalni_polozhennya_investitsiyni_pravovidnosini
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
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Необхідно наголосити, що у ГК України поняття «споживач» не 

визначено, а в ч. 3 ст. 39 йдеться про те, що права споживачів, механізм 

реалізації захисту цих прав та відносини між споживачами товарів                     

(робіт, послуг) і виробниками (виконавцями, продавцями) регулюються 

законом про захист прав споживачів та іншими законодавчими актами. 

Водночас, ГК України під споживачем розуміє будь-якого кінцевого 

споживача товарів, робіт і послуг, у тому числі й державу                                       

(ч. 1 ст. 76 ГК України), на відміну від розуміння споживача, закріпленного у 

Законі України «Про захист прав споживачів», відповідно до якого споживач 

- це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір 

придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не 

пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків 

найманого працівника[4] На нашу думку, така невідповідність ГК України та 

Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-

правових актів не сприяє ефективності правового регулювання захисту прав 

споживачів, тому є потреба привести їх у відповідність. 

Загалом, правове регулювання захисту прав споживачів в України не 

обмежується вже прийнятими нормативними документами, навпаки, 

прослідковується тенденція посилення правового захисту прав споживачів, 

забезпечення ефективного контролю за якістю і безпекою продукції, 

вдосконалення чинного законодавства про захист прав споживачів. 
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ПРAВOВЕ РЕГУЛЮВAННЯ ДIЯЛЬНOСТI НЕКOМЕРЦIЙНИХ 

OРГAНIЗAЦIЙ 

 
Вaжливу рoль у зaбезпеченнi дoбрoбуту нaселення вiдiгрaє сoцiaльнa 

спрямoвaнiсть гoспoдaрськoї дiяльнoстi, якa зaбезпечується, передусiм, 
некoмерцiйними oргaнiзaцiями з метoю дoсягнення суспiльнo-кoрисних 
результaтiв, пiдвищення рiвня життя тa реaлiзaцiї прaв i свoбoд грoмaдян 
щoдo зaдoвoлення сoцiaльних тa духoвних пoтреб. Iснує неoбхiднiсть 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
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рoзширення тa змiцнення сoцiaльнoї сфери екoнoмiки крaїни, вaжливу рoль у 
чoму вiдiгрaє сaме гoспoдaрськa дiяльнiсть некoмерцiйних oргaнiзaцiй, 
спрямoвaнa нa зaдoвoлення публiчних iнтересiв. В умoвaх несприятливoї 
екoнoмiчнoї ситуaцiї успiх реaлiзaцiї пoстaвлених перед тaкими 
oргaнiзaцiями зaвдaнь зaлежить, нaсaмперед, вiд прaвoвoгo регулювaння 
гoспoдaрськoї дiяльнoстi вкaзaних суб’єктiв, a тaкoж дoсягнення гaрмoнiчнoї 
спiвпрaцi з oргaнaми держaвнoї влaди тa мiсцевoгo сaмoврядувaння. Рaзoм з 
тим юридичнa прaктикa свiдчить прo велику кiлькiсть судoвих спрaв, 
пoв’язaних зi спoрaми щoдo здiйснення гoспoдaрськoї дiяльнoстi 
некoмерцiйними oргaнiзaцiями. Нaйбiльше суперечнoстей викликaють 
питaння щoдo пiдстaв тa умoв здiйснення тaкoї дiяльнoстi, юридичнoї 
вiдпoвiдaльнoстi некoмерцiйних oргaнiзaцiй. Нa нaявнiсть бaгaтьoх прoблем, 
щo стoсуються мaйнoвoї бaзи здiйснення, держaвнoгo регулювaння, 
припинення некoмерцiйнoгo гoспoдaрювaння, вкaзує i aнaлiз гoспoдaрськoї 
дiяльнoстi некoмерцiйних oргaнiзaцiй. 

Дoслiдження теoретичних aспектiв дiяльнoстi некoмерцiйних 
oргaнiзaцiй висвiтленi у нaукoвих прaцях тaких вiтчизняних i зaрубiжних 
вчених, як: Ю.В. Винникoв, O.Ю. Лiтвiнa, С.O. Левицькa, Л.В. Мaшкoвськa, 
В.Н. Пoлякoв, В.Є. Слюсaренкo, I.Ф. Спaсибa-Фaтєєвa Т.В. Стрoйкo,                   
В.O. Чепурнoв, В.I. Яремa, В.С. Щербинa тa iн. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбґрунтувaння прaвoвoгo регулювaння 
гoспoдaрськoї дiяльнoстi некoмерцiйних oргaнiзaцiй. 

Суб’єкт некoмерцiйнoгo гoспoдaрювaння - це легiтимний суб’єкт 
гoспoдaрювaння, щo здiйснює дiяльнiсть, нaпрaвлену нa дoсягнення 
екoнoмiчних, сoцiaльних i iнших цiлей (зaдoвoлення релiгiйних пoтреб, 
учaсть у пoлiтичнoму життi крaїни, фoрмувaння oргaнiв влaди, зaхист 
сoцiaльних, екoнoмiчних, релiгiйних, вiкoвих, твoрчих, спoртивних тa iнших 
прaв i iнтересiв грoмaдян), передбaчених Кoнституцiєю Укрaїни, зaкoнaми i 
мiжнaрoдними дoгoвoрaми, для здiйснення суспiльнo-кoриснoї дiяльнoстi у 
сферi дoбрoдiйнoстi, культури, нaуки, екoлoгiї, мистецтвa, oхoрoни здoрoв’я, 
фiзкультури i спoрту i т.п., якщo ця дiяльнiсть нaпрaвленa нa дoсягнення 
суспiльнo кoриснoгo результaту [1, с. 25]. 

Стoсoвнo клaсифiкaцiї некoмерцiйних суб’єктiв слiд зaзнaчити, щo нa 
пiдстaвi aнaлiзу прaвoвoгo регулювaння дiяльнoстi вiдпoвiдних суб’єктiв, 
тoбтo нoрмaтивнoгo пiдґрунтя, мoжнa видiлити їх нaступнi види:  

- прoфесiйнi спiлки. Oсoбливoстi прaвoвoгo регулювaння, зaсaди 
ствoрення, прaвa тa гaрaнтiї дiяльнoстi прoфесiйних спiлoк в Укрaїнi 
визнaченo Кoдексoм зaкoнiв прo прaцю Укрaїни (гл. XVI) [2] тa Зaкoнoм 
Укрaїни «Прo прoфесiйнi спiлки, їх прaвa тa гaрaнтiї дiяльнoстi»;  

- блaгoдiйнi oргaнiзaцiї. Прaвoву oснoву дiяльнoстi блaгoдiйних 
oргaнiзaцiй в Укрaїнi склaдaє Зaкoн Укрaїни «Прo блaгoдiйництвo тa 
блaгoдiйнi oргaнiзaцiї», згiднo з яким блaгoдiйнoю oргaнiзaцiєю визнaється 
недержaвнa oргaнiзaцiя, гoлoвнoю метoю дiяльнoстi якoї є здiйснення 
блaгoдiйнoї дiяльнoстi в iнтересaх суспiльствa aбo oкремих кaтегoрiй oсiб;  

- мoлoдiжнi тa дитячi грoмaдськi oргaнiзaцiї. Aнaлiз стaтистичнoї 
iнфoрмaцiї свiдчить прo те, щo кiлькiсть зaреєстрoвaних мoлoдiжних тa 
грoмaдських oргaнiзaцiй мaє тенденцiю дo пoстiйнoгo збiльшення. 
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Пoрiвнюючи цi пoкaзники з тими, щo хaрaктеризують ствoрення, тaк би 

мoвити, «дoрoслих» грoмaдських oргaнiзaцiй, мoжнa дiйти цiлкoм 

oбґрунтoвaнoгo виснoвку прo дoсить висoку грoмaдськo-пoлiтичну 

aктивнiсть мoлoдi, щo, безумoвнo, є пoзитивнoю тенденцiєю. Oснoвним 

нoрмaтивним aктoм, щo визнaчaє oсoбливoстi oргaнiзaцiйних i прaвoвих 

зaсaд утвoрення тa дiяльнoстi мoлoдiжних i дитячих грoмaдських oргaнiзaцiй, 

є Зaкoн Укрaїни «Прo мoлoдiжнi тa дитячi грoмaдськi oргaнiзaцiї»; - твoрчi 

спiлки – дoбрoвiльнi oб’єднaння прoфесiйних твoрчих прaцiвникiв 

вiдпoвiднoгo фaхoвoгo нaпряму в гaлузi культури тa мистецтвa, якi мaють 

фiксoвaне членствo i дiють нa пiдстaвi стaтуту. Пoрядoк ствoрення тa 

легaлiзaцiї твoрчих спiлoк визнaченo Зaкoнoм Укрaїни «Прo прoфесiйних 

твoрчих прaцiвникiв тa твoрчi спiлки». З oгляду нa принципoву знaчимiсть 

твoрчих спiлoк у суспiльствi, пoв’язaну з учaстю oстaннiх у пiдвищеннi рiвня 

культури укрaїнськoгo суспiльствa, пoпуляризaцiї рiзних нaпрямiв мистецтв, 

зaкoнoдaвець, нa нaш пoгляд, цiлкoм oбґрунтoвaнo прийняв oкремий 

зaкoнoдaвчий aкт, пoкликaний регулювaти дiяльнiсть нaзвaнoгo виду 

oб’єднaнь грoмaдян; - oргaнiзaцiї рoбoтoдaвцiв. Як i пoпереднiй вид 

непoлiтичних oб’єднaнь грoмaдян, oргaнiзaцiї рoбoтoдaвцiв являють сoбoю 

грoмaдськi oргaнiзaцiї, щo функцioнують нa пiдстaвi oкремoгo зaкoнoдaвчoгo 

aктa – Зaкoну Укрaїни «Прo oргaнiзaцiї рoбoтoдaвцiв»; - бiржi. Тaк, в Укрaїнi 

дiють декiлькa видiв бiрж. Тoвaрнa бiржa є oргaнiзaцiєю, щo oб’єднує 

юридичних i фiзичних oсiб, якi здiйснюють вирoбничу i кoмерцiйну 

дiяльнiсть, i мaє зa мету нaдaння пoслуг в уклaденнi бiржoвих угoд, 

виявлення тoвaрних цiн, пoпиту i прoпoзицiй нa тoвaри, вивчення, 

упoрядкувaння i пoлегшення тoвaрooбiгу i пoв’язaних з ним тoргoвельних 

oперaцiй. Тoвaрнa бiржa дiє нa oснoвi сaмoврядувaння, гoспoдaрськoї 

сaмoстiйнoстi, є юридичнoю oсoбoю, мaє вiдoкремлене мaйнo, сaмoстiйний 

бaлaнс, влaснi пoтoчнi тa вклaднi (депoзитнi) рaхунки в бaнкaх, печaтку зi 

свoїм нaйменувaнням; - тoргoвo-прoмислoвi пaлaти. Зa Зaкoнoм Укрaїни 

тoргoвo-прoмислoвa пaлaтa є недержaвнoю неприбуткoвoю сaмoвряднoю 

oргaнiзaцiєю, якa oб’єднує юридичних oсiб, якi ствoренi i дiють вiдпoвiднo дo 

зaкoнoдaвствa Укрaїни, тa грoмaдян Укрaїни, зaреєстрoвaних як пiдприємцi, 

тa їх oб’єднaння; - релiгiйнi oргaнiзaцiї. Вiдпoвiднo дo чaстини сьoмoї                    

ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo свoбoду сoвiстi тa релiгiйнi oргaнiзaцiї» 

релiгiйними oргaнiзaцiями в Укрaїнi є релiгiйнi грoмaди, упрaвлiння i центри, 

мoнaстирi, релiгiйнi брaтствa, мiсioнерськi тoвaриствa (мiсiї), духoвнi 

нaвчaльнi зaклaди, a тaкoж oб’єднaння, щo склaдaються з вищезaзнaчених 

релiгiйних oргaнiзaцiй [3, с. 86]. 

Припинення дiяльнoстi неприбуткoвoї oргaнiзaцiї вiдбувaється шляхoм 

її реoргaнiзaцiї aбo лiквiдaцiї. Зaзвичaй, ця прoцедурa пoвиннa бути 

прoписaнa в Стaтуту (Пoлoженнi) неприбуткoвoї oргaнiзaцiї. Утiм, є певнi 

вимoги, щo визнaченi чинним зaкoнoдaвствoм Укрaїни i дiють для всiх 

неприбуткoвих oргaнiзaцiй незaлежнo вiд їх oргaнiзaцiйнo-прaвoвoї фoрми. 
Тaким чинoм, oснoвнa дiяльнiсть неприбуткoвих організацій - це 

нaдaння блaгoдiйнoї дoпoмoги, прoсвiтнiх, культурних, нaукoвих, oсвiтнiх тa 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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iнших пoдiбних пoслуг для суспiльнoгo спoживaння, зi ствoрення системи 
сoцiaльнoгo сaмoзaбезпечення грoмaдян тa для iнших цiлей, передбaчених 
стaтутними дoкументaми, уклaденими нa пiдстaвi нoрм вiдпoвiдних зaкoнiв 
прo неприбуткoвi oргaнiзaцiї. 
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ФОРВАРДНИЙ ТА Ф’ЮЧЕРСНИЙ ДОГОВОРИ, ЇХНІ ВИДИ 

 
Україна — держава з ринковою економікою. І незважаючи на всю 

специфічність вітчизняної економіки, існують ті базові поняття, категорії, 
механізми, які є необхідним та важливим елементом сучасного ринку. Серед 
таких підстав виникнення правовідносин — форвардні та фючерсні 
контракти. Більше того, науковці вбачають актуальність деривативів (а серед 
них форвардних та фючерсних контрактів), виходячи із підвищеної 
невизначеності економіки країни, неможливості мобілізації капіталу лише за 
рахунок стандартних фінансових інструментів [1, с. 242]. Деривативи 
створюють можливість для хеджування ризиків і планування бізнесу з 
можливими прибутками та мінімальними витратами, також мають чітку 
юридичну конструкцію і, по суті, є особливим видом договору. Але їх 
використання в українській торговій практиці ускладнюється нестабільністю, 
а подекуди взагалі суперечливістю законодавства [2, с. 153].  

Форвардні та фючерсні контракти вивчали такі вітчизняні дослідники: 
І.Бланк, В.Будкін, З.Васильченко, П.Гайдуцький, Б.Губський, В.Загорський, 
Е.Єщенко, М.Колісник, О.Кузьмін, О.Лактіонов, Д.Лук’яненко, О.Малюга, 
Г.Машлій, С.Матросов, О.Мозговий, С.Мочерний, В.Міщенко, 
С.Науменкова, Е.Найман, Ю.Пахомов, О.Плотніков, А.Поручник, 
Л.Примостка, П.Саблук, Є.Савельєв, М.Солодкий, В.Суторміна, В.Федосов, 
А.Філіпенко, А.Чухно, О.Шпичак, О.Шаров, Ю.Шаповалов.  

Згідно з п. п. 14.1.45.3 п. 14.1 ст. 14 ПК України форвардним контрактом 
є цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується в 
майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність 
покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в цей 
строк базовий актив та сплатити за нього визначену цим договором ціну. Усі 
умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення. 
Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі 
стандартизованими строковими контрактами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
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Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - стандартизований строковий контракт, 

за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк                
(дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати базовий 

актив у власність покупця на визначених специфікацією умовах, а покупець 

зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену 
сторонами контракту на дату його укладення. 

Ф'ючерсний контракт виконується відповідно до його специфікації 

шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення 
між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового 

активу [3]. 

Форвардний контракт — це різновид строкового договору купівлі-
продажу, який характеризується специфічними ознаками. Найголовніша із 

таких специфічних ознак — це наявність відповідних реквізитів форвардного 

контракту, передбачених у Положенні про вимоги до стандартної (типової) 
форми деривативів. Зіставлення форвардного контракту з договором купівлі-

продажу (договором поставки) дозволяє говорити про те, що інші особливі 

умови форвардних контрактів стосуються назви договору, предмету 
договору, відсутність збігу часу укладення договору та часу передачі товару 

(базового активу), строковості договору, підвищеної ризиковості 

(алеаторності) договору, ціна договору визначається домовленістю сторін на 

момент укладення договору, на неї не впливає інфляція, зміна курсу валют, 
зміна ринкових цін тощо.  

Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - стандартизований строковий контракт, 

за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата 
виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати базовий актив у 

власність покупця на визначених специфікацією умовах, а покупець 

зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену 
сторонами контракту на дату його укладення. 

Форвардний та ф'ючерсний контракт як дериватив вирізняється серед 

цивільно-правових договорів:  
— вимогами до стандартної форми форвардного контракту, 

передбаченого Положення про вимоги до стандартної (типової) форми 

деривативів [4];  
— застосуванням особливих назв до окремих умов контракту (ціна у 

форвардному контракті — вартість контракту, ціна виконання; предмет 

договору у форвардному контракті — базовий актив).  
Письмова форма таких цивільно-правових договорів, як купівля-продаж, 

договір поставки в поєднанні з наявністю в них реквізитів, передбачених п. 

10 Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, 
дозволяє віднести їх до форвардних контрактів [4].  

За згодою сторін до умов форвардного договору можна вносити будь-які 

зміни, зокрема щодо кількості базового активу та ціни. Зміни у форвардний 
контракт не можуть вноситись, лише у випадку, коли у самому контракті 

сторони передбачили неможливість внесення відповідних змін. У тексті 

форвардного контракту сторони можуть прямо передбачити можливість 

внесення змін до цього договору.  
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Після укладення форвардного контракту сторони можуть збільшити 

розмір загального обсягу поставки шляхом вчинення додаткової угоди.  
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИМОНОПОЛЬНО-

КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Сьогодні в більшості країн розроблено й діє спеціальне законодавство з 

питань захисту конкуренції. Сьогодні конкурентне законодавство має досить 

розгалужену структуру, безліч нормативно-правових актів, що між собою 

мають певну неузгодженість, та процесуально-правові прогалини щодо 

регулювання відносин в сфері економічної конкуренції. 

Історія становлення та розвитку конкурентного законодавства в різних 

країнах має суттєві відмінності через необхідність врахування національних 

особливостей правового захисту конкуренції, традицій та звичаїв бізнесу, 

адміністративної та судової практики [1, с. 182].  

Законодавство України про захист економічної конкуренції ґрунтується 

на положеннях Конституції України. Відповідно до статті 42 Конституції 

України не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, 

неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і 

межі монополії визначаються законом. Статтею 92 Основного Закону 

передбачено, що виключно законами України визначаються правила 

конкуренції та норми антимонопольного регулювання. Згідно з п. 4                      

ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист усіх суб’єктів права 

власності та господарювання, соціальну спрямованість економіки [2].  

Прийняття Цивільного та Господарського кодексу України у 2003 р. 

мало значний вплив на розвиток усієї правової системи України. Більшість 

вчених, що вивчають проблеми правового регулювання конкуренції, 
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вказують на вирішальне значення Господарського кодексу України для 

розвитку не тільки конкуренції, але і всієї системи управління в Україні. 

Особливістю регулювання конкурентних відносин є те, що певні правила 

забезпечення добросовісної конкуренції були закріплені в Цивільному 

кодексі, а інші – в Господарському кодексі України. Таким чином, 

Господарський кодекс України  встановлює політичні, економічні, соціальні 

та правові основи для розвитку добросовісної конкуренції на ринку: глава 2 

(ст. 18 «Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері 

господарювання), глава 3 «Обмеження монополізму та захист суб'єктів 

господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції», глава 28 

«Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-

конкурентного законодавства» [3]. Проте, слід зазначити, що положення 

Господарського кодексу не охоплюють в повній мірі питання 

антимонопольного регулювання. 

Наприклад, основні повноваження, завдання і компетенція 

Антимонопольного комітету України закріплені у Законі України «Про 

Антимонопольний комітет України», а відповідні процедурні питання – у 

підзаконних нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України і 

Антимонопольного комітету України. У цьому контексті слід зазначити, що 

згадані повноваження зафіксовані також і у Законі України «Про природні 

монополії».  

Правові засади державної політики обмеження і запобігання 

монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції та здійснення 

державного контролю за додержанням норм антимонопольно-конкурентного 

законодавства України визначені також в таких нормативно-правових актах 

як закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 

1996 р, «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р., «Про 

природні монополії» від 20 квітня 2000 року, іншими нормативно-правовими 

актами. 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001p. 

встановлює основні засади регулювання економічної конкуренції з метою її 

захисту від недобросовісної конкуренції та монополістичних зловживань; 

передбачає відповідальність за певні види таких порушень та засоби 

попередження монополізації товарних ринків [6]. 

Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. 

встановлює відповідальність за певні види та прояви недобросовісної 

конкуренції [5]. 

До законодавства, яке регулює даний вид діяльності держави необхідно 

віднести також Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність від 

16.04.1991 p. Так як, закріплюючи рівність правового становища вітчизняних 

та іноземних суб'єктів господарювання на ринках України, з метою захисту 

інтересів вітчизняних товаровиробників, він передбачає можливість 

застосування заходів дискримінаційного характеру щодо нерезидентів у 

відповідь на аналогічні дії урядів їх країн щодо українських виробників.  
Отже, антимонопольне законодавство України складається з Конституції 
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України, Господарського кодексу, законів України «Про Антимонопольний 
комітет України», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про 
захист економічної конкуренції», «Про природні монополії», а також з 
міжнародних договорів та інших підзаконних нормативно-правових актів.  
Таким чином, з однієї сторони, у визначеній сфері суспільних відносин на 
цей час сформована відносно стабільна сукупність основних нормативно-
правових актів, а з іншої є необхідність в подальшій систематизації джерел 
антимонопольно-конкурентного законодавства. 
Список використаних джерел: 

1. Горбаль Н. І., Романишин С. Б., Когут У. І. Імплементація в Україні 
антимонопольного законодавства Європейського Союзу. Науковий вісник 
НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 182–190. 

2. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). 1996. № 30. 141с.URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. 144 с. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. 

4. Закон України «Про Антимонопольний комітет України». Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 50. с.472. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text. 

5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 36. с. 164. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text. 

6. Закон України «Про захист економічної конкуренції». Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). 2001. №12. с. 64. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text. 

 
Ольга Дрозда, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  
канд. юридич. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

 
ПРАВОВИЙ СТАТУС КООПЕРАТИВУ ЯК СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Досвід економічно розвинених країн свідчить про те, що невід’ємною 

частиною соціально орієнтованої ринкової економіки виступає кооперація      
[1, с.89]. Із прийняттям Верховною Радою України Господарського кодексу 
України та законів України «Про споживчу кооперацію», «Про 
сільськогосподарську кооперацію», «Про кредитні спілки», «Про 
кооперацію» було закладено підвалини для створення та діяльності 
кооперативних організацій [2; 3; 4; 5; 6].  

Питанням правової регламентації кооперативних відносин та аналізу 
правового становища виробничих кооперативів присвячені роботи таких 
українських вчених як О.М. Вінник, Я.З. Гаєцька-Колотило, О.В. Гафурова, 
Р.В. Мавліханова, Т.П. Проценко, В.І. Семчик, Н.І. Титова, В.Ю. Уркевич, 
В.З. Ярчук та інші. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text
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Кооперативом є юридична особа, утворена фізичними та/або 

юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для 
ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення 

своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування; 

Розрізняють наступні види кооперативів: 
- виробничий кооператив, який утворюється шляхом об’єднання 

фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на 

засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку; 
- обслуговуючий кооператив, який утворюється шляхом об’єднання 

фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам 

кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської 
діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в 

обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу; 

- споживчий кооператив (споживче товариство), який утворюється 
шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації 

торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, 

сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою 
задоволення споживчих потреб його членів. 

Основними завданнями кооперації є: 

- підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових 

інтересів і соціальних прав; 
- створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення 

та суб’єктів господарювання; 

- залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових 
ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення; 

- створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження 

господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зростання 
матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і 

послугах; 

- сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного 
розвитку суспільства. 

Кооперація базується на таких основних принципах: 

- добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної 
організації; 

- соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва; 

рівного права голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу - 
один голос); 

- вільного вибору напрямів і видів діяльності; 

- демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та 
їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій; 

- безпосередньої участі членів кооперативної організації у її діяльності. 

Держава гарантує додержання прав і законних інтересів кооперативних 
організацій та їх членів, максимально сприяє розвитку і зміцненню їх 

господарської самостійності. Держава сприяє підготовці 

висококваліфікованих кадрів для системи кооперації, розвитку мережі 

кооперативної освіти, проведенню наукових досліджень з питань кооперації. 
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Кооперативні організації взаємодіють з органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування в питаннях виробництва продукції та 
надання послуг з метою зниження рівня безробіття, розв’язання інших 
економічних і соціальних проблем. 

Власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває під 
захистом держави і охороняється законом. Забороняється використання 
майна кооперативних організацій на цілі, не пов’язані з їх статутною 
діяльністю. 

Держава не відповідає за зобов’язаннями кооперативних організацій, а 
кооперативні організації не відповідають за зобов’язаннями держави. 

Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у фінансово-господарську та іншу діяльність кооперативних 
організацій, крім випадків, прямо передбачених законом. 

Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання рішень 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування або їх посадових 
осіб, а також внаслідок невиконання чи неналежного виконання органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування передбачених 
законодавством обов’язків щодо цієї організації, підлягають відшкодуванню 
у встановленому порядку. Спори з питань відшкодування збитків 
вирішуються у судовому порядку. Контроль за діяльністю кооперативних 
організацій здійснюють відповідні органи державної влади в межах своєї 
компетенції, встановленої законом. 

Кооперативні організації України мають право вступати до міжнародних 
кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва з 
кооперативами різних країн. 

Таким чином, кооперативи та кооперативні об’єднання самостійно 
встановлюють міжнародні зв’язки з організаціями зарубіжних країн, беруть 
участь у Міжнародному кооперативному альянсі та здійснюють інші зв’язки 
з міжнародними організаціями, сприяють розвитку співробітництва та 
солідарності учасників кооперативного руху різних країн, пропаганді своїх 
принципів і цінностей. Кооперативні організації самостійно провадять 
зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України. 
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КАЗЕННИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
На сьогодні суб’єктом господарювання в Україні є господарські 

організації Окремим видом підприємства заснованого на власності держави 
є, казенні підприємства які створюються за рішенням Кабінету Міністрів.  

Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в 
яких основним споживачем продукції, робіт, послуг виступає держава, 
неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів, законом 
дозволено здійснення господарської діяльності лише державним 
підприємствам, законом заборонено приватизацію майнових комплексів 
державних підприємств, переважаючим є виробництво суспільно необхідної 
продукції, робіт, послуг, яке, як правило, не може бути рентабельним. 

Поняття казенного пiдприємствa мiститься у Господaрському кодeксi 
Укрaїни. Казенне підприємство – це державне некомерційне унітарне 
підприємство, яке діє на базі відокремленої частини державної власності, що 
не підлягає приватизації, без поділу її на частки, створюється шляхом 
перетворення з державного підприємства (за наявності визначених законом 
умов), за рішенням КМУ і входить до сфери управління органу, 
уповноваженого управляти відповідним державним майном. Особливості 
правового становища казенних підприємств та їх особливі риси визначаються 
ст..76-77 ГК України, Постановами КМУ України «Про Типовий статут 
казенного підприємства» від 16.06.1998 р., та «Про перетворення державних 
підприємств у казенні» від 30.06.1998 р. [1, c. 57]. 

Проаналізувавши статтю 77 Особливості господарської діяльності 
казенних підприємств:  

1. Казенне підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до 
виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить.  

2. Казенне підприємство самостійно організовує виробництво продукції 
(робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено 
законом. Для закупівель товарів, робіт чи послуг казенне комерційне 
підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України 
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".  

3.Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, 
здійснює контроль за використанням та збереженням належного 
підприємству майна, і має право вилучити у казенного підприємства майно, 
яке не використовується або використовується не за призначенням, та 
розпорядитися ним у межах своїх повноважень.  
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4. Казенне підприємство не має права відчужувати або іншим способом 

розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних 

фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно 

входить. 

Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, 

суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту 

здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з 

Фондом державного майна України.  

5. Джерелами формування майна казенного підприємства є: державне 

майно, передане підприємству відповідно до рішення про його створення; 

кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) 

підприємства; цільові кошти, виділені з Державного бюджету України; 

кредити банків; частина доходів підприємства, одержаних ним за 

результатами господарської діяльності, передбачена статутом; інші джерела, 

не заборонені законом. [2, c. 91] 

Можна зробити висновок ,що із числа державних підприємств цей 

кодекс виділяє ще одну групу казенні підприємства. Законодавець обмежив 

створення казенних підприємств оеркмим сферам діяльності  до яких 

відносяться такі випадки -законом встановлено монополію держави на 

виробництво продукції або надання послуг тільки підприємствами, що 

відносяться до державної власності;  

- понад п'ятдесят відсотків продукції, що виробляється підприємством, 

або послуг, що ним надаються, споживає держава в особі її органів або 

суб'єктів господарювання;- підприємство є суб'єктом природних монополій; 

- продукція, що виробляється підприємством, або послуги, що ним 

надаються, є суспільно необхідними, але не можуть бути рентабельними 

(якщо вони становлять понад 50 відсотків виробничої програми 

підприємства); 

- приватизація майна (цілісних майнових комплексів) заборонена 

законодавством. 

В Україні певні види господарської діяльності дозволено здійснювати 

тільки підприємствам державної форми власності. Ці види діяльності не 

можуть бути передані іншим суб'єктам, і конкуренція в цих сферах 

неможлива. До таких видів господарської діяльності відносяться 

виготовлення грошових знаків, цінних паперів, державних нагород, 

здійснення спеціального (урядового) зв'язку, виробництво армійського 

озброєння, експлуатація ядерних об'єктів тощо. 

Отже, виходячи з характеру здійснення державними органами та іншими 

суб'єктами певних функцій можна зробити висновок,що держава створює 

передумови їх існування, замовляючи державним підприємствам продукцію 

або послуги, які переважно споживають (отримують) зазначені суб'єкти. Такі 

підприємства також підпадають під статус казенних. 
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МІСЦЕ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ОСОБИ В СИСТЕМІ 

ПРАВА УКРАЇНИ 

 
У Конституції України зазначено, що людина, її життя, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. 

Дотримання та захист прав і свобод людини та громадянина є головним 
завданням держави, яка визнає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах, а самі права і свободи людини – невідчужувані та непорушні. 

Закріпивши в Конституції України ці положення, законодавець відобразив 

загальнолюдські цінності, що містяться в цілому ряді міжнародно-правових 
документів і угод, учасницею яких є Україна. [1] 

Сьогодні у центрі уваги – питання особистих немайнових прав. Сучасне 

законодавство незалежної України віддає перевагу пріоритету прав людини, 
їх забезпеченню та реалізації. Саме з цим і пов’язаний теоретичний та 

практичний інтереси дослідження правової природи особистих немайнових 

прав, аналіз й обміркування тих ґрунтовних особливостей і властивостей, що 
відображають внутрішній зміст і структуру цих прав, а також їх місце в 

системі права загалом. 

У ЦК України вміщено окрему Книгу Другу «Особисті немайнові права 
фізичної особи». Я вважаю, що цим наголошується про важливість особистих 

немайнових прав порівняно з іншими правами , що регулюються ЦК України 

і також слід зазначити, що законодавчо закріплюється положення про те, що 
особисті немайнові права не тільки захищаються цивільним законодавством , 

а й регулюються ним. Хочу звернути увагу на те, що особисті немайнові 

права діляться на дві групи, а саме : особисті відносини, пов’язані з 
майновими правами ( до прикладу можу навести авторські права , інші види 

інтелектуальної власності); особисті відносини, не пов’язані з майновими 

правами ( право на честь, право на охорону здоров’я тощо). Виникнення 
особистих немайнових прав зумовлене особистими немайновими 

відносинами як різновиду цивільних правовідносин, які мають низку 

властивих ознак, що визначаються їх соціальним і юридичним змістом. 
Особисті немайнові правовідносини виникають на основі здійснення 

особистих немайнових прав задля задоволення особистих немайнових 

інтересів, що виражають особисті потреби, які складають зміст особистих 

немайнових благ [2,15 c.]. 

http://dspace.wunu.edu.ua/
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Статус особистих немайнових прав в українській правовій системі є 

одним із найбільш дискусійних питань сучасної юриспруденції. У 

цивілістичній доктрині існує три основні концепції щодо їхнього місця в 

системі приватного права України – це радикальна, негативна і позитивна. Ці 

концепції детально розглянуті в роботах Р.О. Стефанчука. Негативна 

концепція зводиться до того, що цивільне право регулює лише ті з особистих 

немайнових відносин, які пов’язані з майновими; прихильники позитивної 

концепції відстоюють позицію, відповідно до якої особисті немайнові права 

(зокрема й немайнові права, не пов’язані з майновими) регулюються та 

охороняються нормами цивільного права; щодо радикальної концепції 

потрібно вказати, що її прибічники вважають, що особисті немайнові права, 

які не пов’язані з майновими, являють собою самостійний предмет 

регулювання. Зокрема, зауважують, що відносини щодо благ, які не відділені 

від особистості, є оригінальними та автономними, відособленими від інших 

правовідносин, і для їх захисту можуть використовуватись не тільки 

цивільно-правові способи [3, 140 с.]. 

Особисті немайнові права громадян віднесено до конституційних та 

невідчужуваних прав, які захищаються загалом законодавством України, 

зокрема й цивільно-правовим, і з позиції цивільного права є об’єктом 

цивільних правовідносин. Об’єктом цивільних прав є ті блага, на які 

спрямовано суб’єктивне право, тобто те, щодо якого складається певний 

правовий зв’язок між особами і з приводу чого виникають цивільні 

правовідносини. Якщо конституційне право встановлює особисті немайнові 

права громадян, то цивільне право розкриває їх зміст у приватній сфері 

(особисті немайнові права фізичної особи), а сімейне – конкретизує стосовно 

невеликого кола його учасників. Сімейне право під фізичними особами 

розуміє батьків, дітей, усиновителів, усиновлених, бабу, діда, братів, сестер, 

опікуна, піклувальника та ін.  

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що суб’єктом 

конституційного права є громадянин, цивільного – фізична особа та 

юридична особа, сімейного – члени сім’ї. Приділимо особливу увагу, 

особисті немайнові права такого суб’єкта, як дитина у сімейному праві 

визначаються саме як права дитини і не можуть належати іншим фізичним 

особам, які не є дітьми у розумінні сімейного законодавства. Натомість ЦК 

України закріплює особисті немайнові права, яким відповідають обов’язки 

невизначеного кола суб’єктів. Водночас не виділяються особисті немайнові 

права окремих категорій фізичних осіб, яким може належати те чи інше 

право. Однак особливості правового статусу певного суб’єкта цивільних 

правовідносин можуть зумовлювати певні особливості здійснення особистих 

немайнових прав, закріплених у книзі другій ЦК України.  

Таким чином, особисті немайнові права в сімейному та цивільному праві 

мають подібний зміст, однак все ж таки відрізняються ступенем 

визначеності. Для особистих немайнових прав у цивільному праві властивим 
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є більш широкий суб’єктний склад, оскільки носіями особистих немайнових 

прав є будь-які фізичні та юридичні особи. Натомість до носіїв особистих 

немайнових прав у сімейному праві законом встановлюються додаткові 

вимоги стосовно віку, сімейного стану тощо. 

Також слід звернути увагу на сучасний розвиток трудового 

законодавства та міжнародного трудового права. Цей розвиток вказує на 

необхідність регулювання і захист особистих немайнових прав працівників. 

Якщо для правового статусу суб’єктів цивільно-правових відносин 

притаманні свобода, автономія волі і незалежність сторін один від одного, то 

учасники трудових правовідносин нерівноправні, працівник підпорядкований 

владі роботодавця і майново залежить від нього, тому особисті немайнові 

права працівника не можуть захищатися тими ж самими прийомами і 

способами, що і права фізичних осіб у межах цивільно-правових відносин. 

Особисті немайнові права в трудовому праві є такими : право на працю; 

право на свободу вибору сфери застосування праці; право на захист 

безробіття і сприяння в працевлаштуванні; право на захист честі і гідності у 

сфері праці та захист трудової репутації ; право на захист персональних 

даних та ін. [4] 

Особисті немайнові права (особисті немайнові правовідносини) доволі 

неоднорідні та є предметом регулювання різних галузей права. Варто взяти 

до уваги, що є особлива група немайнових прав, які здебільшого виникають 

непомітно, діють постійно, не можуть бути припиненими на підставі 

правочинів або інших юридичних дій. Це права на життя, на особисту 

недоторканість, честь, гідність, ділову репутацію, на ім’я тощо.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ ВІД 

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ 
 

Непоодинокими є випадки вчинення кримінальних правопорушень щодо 

неповнолітніх. У таких ситуаціях неповнолітня особа набуває 
процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні. 

Неповнолітнього вважають потерпілим, якщо йому кримінальним 

правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.  
У процесі розслідування кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи, учинених щодо неповнолітніх, 

проведення допиту є обов’язковою слідчою (розшуковою) дією. Допит за 
своєю значущістю та поширеністю є одним з головних способів отримання 

доказової інформації у кримінальному провадженні і полягає у отриманні та 

фіксації уповноваженою посадовою особою правоохоронних органів 

відомостей, що мають значення для кримінального провадження від суб'єкта, 
який володіє такою інформацією. 

Загальний порядок провадження допиту регламентований ст. 224 

Кримінального процесуального кодексу України (КПК). Проте водночас 
законодавцем встановлено спеціальні процесуальні правила проведення 

допиту малолітньої або неповнолітньої особи у кримінальному провадженні 

(ст. 226, 227 КПК України) [1]. 
Специфіка проведення допиту неповнолітніх потерпілих від злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості у кримінальному 

провадженні обумовлена, насамперед, віковими особливостями їхньої 
психіки, які впливають на процеси формування та надання показань. Це 

створює певні проблеми як у отриманні від потерпілих необхідних 

відомостей, так ї при їх оцінці. При цьому слід враховувати, що 
неповнолітній може бути єдиним джерелом відомостей, що містять 

інформацію про злочин. 

При розслідуванні злочину проти статевої свободи та статевої 
недоторканості проти неповнолітнього необхідно враховувати, що на нього 

може впливати ціла низка факторів: побоювання помсти підозрюваного за 

звернення до правоохоронних органів, залежність від нього (відсутність 
іншого місця проживання та матеріальних засобів), родинні зв'язки, страх 

розголосу, ганьби та інші. 

Неповнолітні, які потерпіли від злочинів проти їх статевої свободи та 
статевої недоторканості, можуть перебувати в стані психічного розладу і 

часто намагаються ухилитися від дачі показань, а також взагалі можуть 

втратити довіру до всіх дорослих, включаючи співробітників 

правоохоронних органів. 



83 

Процес допиту неповнолітнього потерпілого можна поділити на 

відповідні етапи: підготовчий, робочий, заключний.  

Підготовчий етап охоплює дії, які передують контакту з дитиною та 

полягають у збиранні інформації щодо її особистості. Володіння такою 

інформацією дозволить установити правильний контакт із дитиною. Під час 

планування допиту неповнолітнього потерпілого від злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості, необхідно визначитися з: місцем, часом 

проведення допиту, його учасниками, іншими організаційними умовами, 

урахувати тактичні особливості.  

На підготовчому етапі відбувається безпосереднє знайомство з 

малолітнім потерпілим, пояснення йому мети зустрічі та ролі осіб, які 

проводять опитування, а також встановлення контакту з ним.  

Слід зазначити, що найчастіше потерпілими від злочинів проти статевої 

недоторканності бувають неповнолітні з неблагополучних сімей, і навіть 

вихованці дитячих будинків. Вони можуть сприймати як норму грубе 

ставлення себе. Такі потерпілі часто не бажають співпрацювати, не хочуть 

відповідати на запитання, брешуть і грубіянять. У зв'язку з цим дуже важливо 

забезпечити присутність на допиті неповнолітнього, який постраждав від 

злочину проти його статевої свободи та статевої недоторканності, грамотного 

дитячого психолога, який має досвід роботи саме з тією віковою категорією 

неповнолітніх, до якої належить допитуваний. Психолог здатний 

активізувати пам'ять потерпілого щоб одержати відомості про деталі 

злочину. 

Відповідно до ст. 226 КПК України, допит неповнолітньої особи 

проводять у присутності законного представника, педагога або психолога, а 

за необхідності – лікаря [1]. У статті 227 КПК України передбачено право 

слідчого, прокурора за клопотанням потерпілого чи з власної ініціативи у 

виняткових випадках, коли участь законного представника може завдати 

шкоди інтересам неповнолітнього потерпілого, обмежити участь законного 

представника у виконанні окремих слідчих (розшукових) дій або усунути 

його від участі в кримінальному провадженні й залучити замість нього 

іншого законного представника [1]. 

Місце проведення допиту та його тривалість також відіграють величезну 

роль для отримання правдивих показань від неповнолітнього потерпілого у 

провадженні зазначеної категорії. Під час проведення робочого етапу допиту 

категорично заборонено: порушувати фізичний простір неповнолітнього; 

підганяти його, оцінювати потерпілого та його висловлювання; реагувати 

здивуванням на слова дитини; коментувати описувані нею ситуації згідно з 

уявленнями дорослих; змушувати до відповіді, говорити, що він повинен 

щось знати або пам’ятати; ставити питання про його побажання щодо 

покарання злочинця; оцінювати близьких потерпілому осіб; впадати в паніку, 

якщо він виражає свої негативні емоції. Метою етапу детальних запитань є 

доповнення викладу подій, здійсненого потерпілим під час вільної розповіді, 

та їх упорядкування для з’ясування обставин справи [2, с. 79].  
Отже, істотне значення під час допиту неповнолітніх потерпілих від 
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злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості має дотримання 
морально-етичних норм працівником правоохоронного органу, який 
проводить допит. Доцільно, щоб допит неповнолітніх потерпілих 
здійснювався лише спеціально підготовленими працівниками 
правоохоронних органів, які мають навички роботи з цією категорією осіб. 
Адже, непрофесійним і безтактним допитом можна заподіяти потерпілому 
більше шкоди, ніж завдав сам злочин.  

На етапі досудового слідства ефективною є методика допиту дитини – 
«Зелена кімната». Зазначена методика розроблена з метою впровадження 
найкращого досвіду допиту дитини, коли її не травмують та забезпечують 
можливість зібрати всі необхідні докази у справі [3]. 

Ключовим питанням є отримання від потерпілого опису особи, що 
вчинила щодо нього злочин проти статевої свободи та статевої 
недоторканості.  

Під час заключного етапу допиту в допитуваного неповнолітнього 
потерпілого, як правило, спостерігається певне розслаблення. Однак буває 
так, що він після дачі показань є знервованим, неспокійним з огляду на 
наслідки своїх висловлювань, їхню оцінку та свою роль у кримінальному 
провадженні. Слід дати йому час заспокоїтися, показати, що емоції є 
зрозумілими, похвалити за зусилля, навіть якщо його показання не містили 
суттєвої інформації. Отримані під час проведення допиту показання 
неповнолітнього потерпілого необхідно ретельно перевірити. Відомості, 
повідомлені ним на допиті, можуть бути обмовою, самозастереженням, 
брехнею, бути результатом фантазування і неправильного розуміння подій, 
що відбувалися з ним, і можуть призвести до необґрунтованого відкриття 
кримінального провадження. Факти обмови можуть зустрічатися не лише з 
боку неповнолітнього потерпілого, а й із боку його законного представника. 
Про це можуть свідчити: суттєві протиріччя у показаннях потерпілого та 
підозрюваного; мінімальна ймовірність скоєння злочину проти статевої 
свободи та статевої недоторканності неповнолітнього за викладених 
обставин; ознаки психічного відхилення у потерпілого чи його законних 
представників; переконливість доводів підозрюваного, який заперечує свою 
участь у злочині, тощо. Причини застереження можуть бути різні: страх 
розголосу і реакції батьків і однокласників, бажання приховати справжнього 
злочинця, мотиви користі, помсти, ревнощів тощо. 

Таким чином, допит як вербальна слідча (розшукова) дія має ключове 
значення для отримання відомостей про злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканості. 
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КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Економічна безпека підприємства - це такий стан підприємства, при 

якому воно при найбільш ефективному використанні наявних ресурсів 
досягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих небезпек та 
загроз або інших непередбачуваних обставин і в основному досягає цілей 
бізнесу в умовах конкуренції та господарського ризику.  

Стратегія економічної безпеки підприємства передбачає:  
 - визначення характеристики зовнішніх і внутрішніх загроз економічній 

безпеці; 
 - визначення критеріїв і параметрів економічного розвитку 

підприємства, що забезпечують захист його життєвих інтересів; 
 - формування механізму забезпечення економічної безпеки 

підприємства на основі застосування раціональної системи корпоративного 
управління [1, с.211].  

Згідно із законом України «Про державне регулювання ринків капіталу 
та організованих товарних ринків» корпоративне управління - система 
відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо 
діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також 
розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками 
стосовно управління товариством. 

Система корпоративного контролю – це сукупність видів контролю 
фінансовогосподарської діяльності підприємств з боку власників. Контроль 
за діяльністю підприємств здійснюється як ззовні, так і з середини. Зовнішній 
контроль поділяється на зовнішній нагляд (з боку зовнішніх інвесторів та 
державних органів корпоративного контролю) та зовнішній аудит. 

До завдань зовнішнього нагляду належить забезпечення надійності і 
раціональності господарських операцій, досягнення оптимальної 
пропорційності капіталів і резервування коштів достатніх для управління 
комерційними ризиками [2, с.105]. 

Відомо, що стабільна економіка не може існувати виключно за 
допомогою ринкових важелів і, разом з ефективною політикою, нагляд є 
важливою умовою фінансової стабільності діяльності та розвитку 
підприємства. Основна мета нагляду – мінімізація ризику фінансових втрат 
власників і кредиторів, а також підтримка надійності підприємства. 

Необхідність застосування активних впорядкованих дій обумовлена 
такими чинниками: 

1) особливим статусом корпорацій у суспільстві, адже вони «двічі» 
оперують суспільними грошима: з одного боку, при формуванні власного 
капіталу, а з іншого – при залученні ресурсів для створення субординованого 
капіталу; 
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2) роллю корпорацій у господарському житті суспільства, які активно 

впливають на формування загальної економічної кон’юнктури;  

3) специфічним характером відносин між корпораціями як юридичними 

особами та їх власниками. За умов відсутності повної довіри останніх 

корпорація не в змозі відповідним чином виконувати покладені на неї 

функції щодо забезпечення ефективності функціонування та розвитку; 

4) наявністю різноманітних ризиків, які потенційно спроможні у 

найкоротший термін вивести ринок із стану рівноваги; 

5) можливістю лише на державному рівні забезпечити впровадження 

низки заходів щодо підтримки виконання норм корпоративного права. В 

Україні такі умови ще не сформувалися. 

Підвищений інтерес до внутрішнього контролю в корпоративного 

секторі України сьогодні посилюється у зв’язку з численним банкрутством 

корпорацій . З метою забезпечення надійності, законності, ефективності, а 

також безпеки господарських операцій та діяльності кожна корпорація 

повинна мати внутрішній механізм, який захищає від потенційних помилок, 

втрат та різноманітних порушень [3, с.312].  

Зміст контролю полягає у наступному: 

1) визначення концептуальних засад контролю на основі системного 

використання наукових підходів: системного, цільового, об’єктно-

орієнтованого, сценарного; 

2) об’єктно-орієнтований підхід до технології, визначення об’єктів, 

системи показників та критеріїв контролю; 

3) визначення ключових напрямів контролю у відповідності з 

пріоритетними завданнями формування протиризикового механізму 

управління: контроль майнового потенціалу, потенціалу ефективності, 

потенціалу платоспроможності та фінансового потенціалу; 

4) механізм реалізації результатів контролю для прийняття 

управлінських рішень щодо формування та використання резервів та зміни 

параметрів управління у форматі бюджетів; 

5) розвиток методичного забезпечення контролю шляхом використання 

облікових моделей та сукупності аналітичних методів і методів 

моделювання. Цільова функція внутрішнього контролю підпорядкована 

досягненню головної мети управління – забезпечення збереження та 

відтворення вартості підприємства. З погляду методології предмет 

внутрішнього контролю відображає його об'єкт, а об'єкт є своєрідним 

“середовищем” інформації як предмета перевірки. Тобто предметом 

внутрішнього контролю є інформація щодо об'єкту контролю, а об’єкт 

контролю – носій цієї інформації [2, с.112]. 

Внутрішній контроль реалізує систематичний взаємозв’язок між 

стратегією, ресурсами і процесами підприємства. Оскільки корпоративне 

управління охоплює всі економічні процеси та виробничу діяльність, тому в 

даному дослідженні виділено три взаємопов’язані групи об’єктів 

внутрішнього контролю: ресурси, процеси, результати. 
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Вхідною інформацією є показники, що відображають ресурси та майно 

підприємства, що були придбані, є в наявності, за результатами використання 

яких підприємство має отримати прибуток. Вихідна інформація 

внутрішнього контролю об’єднує контрольно-оцінну інформацію щодо 

використання ресурсів, витрат та доходів підприємства. Аргументами на 

користь такої думки є наступні міркування.  

По-перше, вибір об’єктів контролю визначається концепцією вартості 

капіталу. 

По-друге, основною ланкою запропонованої класифікації об'єктів 

внутрішнього контролю, є видова ознака розподілу контролю в залежності 

від його цілей і завдань, у відповідності з якими формується персональна 

відповідальність посадових і відповідальних осіб, фахівців і виконавців щодо 

прийняття управлінських рішень. 

По-третє, об'єкти взаємозалежні і впливають на вибір структури 

показників контролю. Визначені об'єкти контролю одночасно є і об'єктами 

управління, що підтверджується спрямованістю управлінської і контрольної 

діяльності на той же самий об'єкт. Управлінська діяльність спрямована на 

досягнення об'єктом управління поставленої мети, контрольна діяльність – на 

забезпечення такого стану і поводження цього ж об'єкта управління, що 

дозволяють досягти поставленої мети. 

Співвідношення між управлінням і контролем – це співвідношення між 

цілим і частиною. Ця обставина ще раз підкреслює об'єктивну обумовленість 

функції контролю, її органічний зв'язок з іншими функціями управління. По-

четверте, класифікація об'єктів внутрішнього контролю повинна враховувати 

взаємозв'язок матеріально-речовинного і людського факторів та базуватися 

на концепції “управління за цілями”[3, с.324]. 

Отже, ефективність корпоративного контролю суттєво впливає на якість 

інформації про підприємство, яка використовується для прийняття 

управлінських рішень в системі корпоративного управління, в т.ч. щодо 

знешкодження зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці 

корпорації (акціонерного товариства). 
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ДOСУДOВE РOЗСЛIДУВАННЯ КРИМIНАЛЬНИХ ПРOСТУПКIВ 

 

Прoцeс рeфoрмування кримiнальнoгo прoцeсуальнoгo закoнoдавства 

України, oбумoвлeний прийняттям нoвoгo Кримiнiльнo-прoцeсуальнoгo 

кoдуксу (далi – КПК), вимагає нoвих пiдхoдiв у дoслiджeннi як oкрeмих 

приписiв закoнoдавства, так i галузeвих iнститутiв з тoчки зoру вiдпoвiднoстi 

дeмoкратичним принципам кримiнальнoгo прoваджeння, єврoпeйським 

стандартам судoчинства. Oдним iз таких iнститутiв є зупинeння дoсудoвoгo 

рoзслiдування. Наразi набувають актуальнoстi питання eфeктивнoстi 

дoсудoвoгo рoзслiдування з oгляду на пeрeдбачeну закoнoм мoжливiсть йoгo 

зупинeння, дoтримання прав oсoби в умoвах зупинeння дoсудoвoгo слiдства 

та дiзнання, вирiшeння iнших завдань кримiнальнoгo прoваджeння. 

Наукoвoму oсмислeнню правoвих прoблeм кримiнальних прoступкiв 

присвятили свoї рoбoти Ю.П. Алeнiн, O.В. Баулiн, I.В. Глoвюк, В.Г. Дрoзд, 

К.П. Задoя, В.А. Завтур, В.В. Кoрoльчук, O.В. Кубарєва, Л.М. Лoбoйкo,              

М.Я. Никoнeнкo, O.М. Прoцюк, Л.Д. Удалoва, М.I. Хаврoнюк,                               

С.С. Чeрнявський, O.М. Чeрняк, М.Є. Шумилo та iншi дoслiдники. 

Правoсуддя в Українi здiйснюється виключнo судами                                       

(ст. 124 Кoнституцiї України). Прoтe закoннiсть, oбґрунтoванiсть i 

вмoтивoванiсть рoзгляду кримiнальнoгo прoваджeння в судi та йoгo 

вирiшeння пoтрeбують вeликoї i квалiфiкoванoї пiдгoтoвчoї рoбoти. Тoму за 

закoнoм пeрeважна бiльшiсть кримiнальних прoваджeнь пoвинна прoхoдити 

стадiю дoсудoвoгo рoзслiдування.  

Успiшнe викoнання завдань стадiї дoсудoвoгo рoзслiдування залeжить 

нe тiльки вiд прoфeсiйнoї майстeрнoстi працiвникiв oрганiв дoсудoвoгo 

рoзслiдування та oпeративних пiдрoздiлiв, алe й закoнoдавчoгo врeгулювання 

їх дiяльнoстi. В свoю чeргу, швидкe i якiснo прoвeдeнe дoсудoвe 

рoзслiдування є дiйoвим засoбoм у бoрoтьбi зi злoчиннiстю, втiлeнням в 

життя принципу нeвiдвoрoтнoстi пoкарання за вчинeнe. Аджe тiльки успiшнe 

завeршeння дoсудoвoгo рoзслiдування є пeрeдумoвoю здiйснeння 

правoсуддя, рeалiзацiї судoм свoїх виняткoвих пoвнoважeнь щoдo визнання 

oсoби винуватoю чи нeвинуватoю та мoжливoстi призначeння їй пoкарання. 

Дoсудoвe рoзслiдування - стадiя кримiнальнoгo прoваджeння, яка 

пoчинається з мoмeнту внeсeння вiдoмoстeй прo кримiнальнe 

правoпoрушeння дo Єдинoгo рeєстру дoсудoвих рoзслiдувань (далi - ЄРДР) i 

закiнчується закриттям кримiнальнoгo прoваджeння абo направлeнням дo 

суду oбвинувальнoгo акта, клoпoтання прo застoсування примусoвих захoдiв 

мeдичнoгo абo вихoвнoгo характeру, клoпoтання прo звiльнeння oсoби вiд 

кримiнальнoї вiдпoвiдальнoстi.  

Дoсудoвe слiдствo прoвадиться, слiдчi пiдрoздiлами oрганiв 
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Нацioнальнoї пoлiцiї; oрганiв бeзпeки; oрганiв, щo здiйснюють кoнтрoль за 

дoдeржанням пoдаткoвoгo закoнoдавства; oрганiв Дeржавнoгo бюрo 

рoзслiдувань; пiдрoздiли дeтeктивiв, пiдрoздiл внутрiшньoгo кoнтрoлю 

Нацioнальнoгo антикoрупцiйнoгo бюрo України. 

Сeрeд суб'єктiв права на рoзслiдування кримiнальних правoпoрушeнь 

слiд назвати такoж кeрiвника oргану дoсудoвoгo рoзслiдування, який має 

правo брати участь у прoваджeннi дoсудoвoгo слiдства та oсoбистo 

прoвадити дoсудoвe слiдствo, кoристуючись при цьoму пoвнoважeннями 

слiдчoгo (ст. 39 КПК), i прoкурoра (ст.36 КПК), який має правo пoчинати 

дoсудoвe рoзслiдування за наявнoстi пiдстав, пeрeдбачeних КПК; мати 

пoвний дoступ дo матeрiалiв, дoкумeнтiв та iнших вiдoмoстeй, щo стoсуються 

дoсудoвoгo рoзслiдування; дoручати oргану дoсудoвoгo рoзслiдування 

прoвeдeння дoсудoвoгo рoзслiдування; дoручати слiдчoму, oргану дoсудoвoгo 

рoзслiдування прoвeдeння у встанoвлeний прoкурoрoм стрoк слiдчих 

(рoзшукoвих) дiй, нeгласних слiдчих (рoзшукoвих) дiй, iнших прoцeсуальних 

дiй абo давати вказiвки щoдo їх прoвeдeння чи брати участь у них. 

Пoрядoк дoсудoвoгo рoзслiдування кримiнальних прoступкiв є 

спрoщeнoю (дифeрeнцiйoванoю) фoрмoю кримiнальнoгo прoваджeння, яка 

врeгульoвана нoрмами кримiнальнoгo прoцeсуальнoгo закoну та Кoнституцiї 

України, у ч. 1 ст. 92 якoї встанoвлeнo, щo виключнo закoнами України 

визначається дiяльнiсть oрганiв дiзнання i слiдства, а у ст. 121 - нагляд за 

дoдeржанням закoнiв oрганами, якi прoвoдять дiзнання, дoсудoвe слiдствo, 

здiйснює прoкуратура [1]. 

Врахoвуючи пoлoжeння пункту 4 статтi 3 Кримiнальнoгo 

прoцeсуальнoгo кoдeксу України (далi - КПК), дiзнання рoзкривається як 

фoрма дoсудoвoгo рoзслiдування, в якiй здiйснюється рoзслiдування 

кримiнальних прoступкiв [2]. Прoцeсуальнo-правoвим статусoм суб'єкта, 

упoвнoважeнoгo на прoваджeння дiзнання, надiлeнo слiдчoгo oрганiв 

внутрiшнiх справ, oрганiв бeзпeки, oрганiв, щo здiйснюють кoнтрoль за 

дoдeржанням пoдаткoвoгo закoнoдавства (ч. 1 ст. 38 КПК), а у встанoвлeних 

закoнoм випадках йoгo пoвнoважeння мoжуть здiйснювати спiврoбiтники 

iнших пiдрoздiлiв (ч. З ст. 38 КПК). Наразi нoрмативнoгo акта, який би 

встанoвлював пoвнoважeння зазначeних спiврoбiтникiв щoдo дoсудoвoгo 

рoзслiдування кримiнальних прoступкiв, нe ухвалeнo. Дo катeгoрiї 

спiврoбiтникiв iнших пiдрoздiлiв мoжна вiднeсти суб'єктiв, якi надiлeнi 

кримiнальнo-прoцeсуальнoю кoмпeтeнцiєю (владними пoвнoважeннями - 

гарантoванoю закoнoм мiрoю прийняття рiшeнь i вчинeння дiй) у сфeрi 

вирiшeння кримiнальнo-правoвих кoнфлiктiв, щo виникають у суспiльствi. 

Встанoвлeнi закoнoм цiлi дiяльнoстi таких суб'єктiв визначають спoсiб їх 

нoрмативнoї oрiєнтацiї на дoсягнeння пeвнoгo прoцeсуальнoгo рeзультату, 

вiдпoвiднo вiдхилeння вiд такoгo спoсoбу нe сприятимe дoсягнeнню цiлeй та 

завдасть значнoї шкoди правам i закoнним iнтeрeсам усiх суб'єктiв 

кримiнальнoгo прoцeсу. 

Стрoк дoсудoвoгo рoзслiдування кримiнальних прoступкiв oбчислюється 

з мoмeнту внeсeння вiдoмoстeй прo кримiнальнe правoпoрушeння дo 
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Єдинoгo рeєстру дoсудoвих рoзслiдувань дo дня звeрнeння дo суду з 

oбвинувальним актoм, клoпoтанням прo застoсування примусoвих захoдiв 

мeдичнoгo абo вихoвнoгo характeру, клoпoтанням прo звiльнeння oсoби вiд 

кримiнальнoї вiдпoвiдальнoстi абo дo дня ухвалeння рiшeння прo закриття 

кримiнальнoгo прoваджeння. 

Стрoк дoсудoвoгo рoзслiдування з мoмeнту внeсeння вiдoмoстeй прo 

кримiнальнe правoпoрушeння дo Єдинoгo рeєстру дoсудoвих рoзслiдувань дo 

дня пoвiдoмлeння oсoбi прo пiдoзру у кримiнальнoму прoваджeннi щoдo 

кримiнальнoгo прoступку станoвить шiсть мiсяцiв. Якщo дoсудoвe 

рoзслiдування кримiнальнoгo прoступку дo мoмeнту пoвiдoмлeння oсoбi прo 

пiдoзру нeмoжливo закiнчити у стрoк дo шiсти мiсяцiв, указаний стрoк мoжe 

бути нeoднoразoвo прoдoвжeний слiдчим суддeю за клoпoтанням прoкурoра 

абo слiдчoгo, пoгoджeнoгo з прoкурoрoм, на стрoк дo двoх мiсяцiв. 

Таким чинoм, дoсудoвим рoзслiдуванням визнається стадiя 

кримiнальнoгo прoваджeння, яка пoчинається з мoмeнту внeсeння вiдoмoстeй 

прo кримiнальнe правoпoрушeння дo Єдинoгo рeєстру дoсудoвих 

рoзслiдувань i закiнчується закриттям кримiнальнoгo прoваджeння абo 

направлeнням дo суду oбвинувальнoгo акта, клoпoтання прo застoсування 

примусoвих захoдiв мeдичнoгo абo вихoвнoгo характeру, клoпoтання прo 

звiльнeння oсoби вiд кримiнальнoї вiдпoвiдальнoстi. 
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ПРАВO ВЛАСНOСТI У МIЖНАРOДНOМУ ПРИВАТНOМУ ПРАВI 

 

Україна активнo i пoвнoмасштабнo вхoдить дo свiтoвoгo спiвтoвариства, 

рoзвиває тiснi зв’язки з iншими країнами в єдинiй мiжнарoднiй спiльнoтi. 

Eкoнoмiчнe, пoлiтичнe та культурнe спiврoбiтництвo мiж дeржавами 

виражається у рiзнoманiтних вiднoсинах, щo складаються як мiж самими 

країнами, так i мiж oкрeмими грoмадянами, грoмадськими oб’єднаннями, 

суб’єктами гoспoдарювання. 

У сучаснoму свiтi виoкрeмлюють нацioнальнi правoвi систeми, що 

iснують у мeжах юрисдикцiй сувeрeнних дeржав, та систeму мiжнарoднoгo 

права, щo складається з нoрм, якi є загальними та oбoв’язкoвими для всiх 

країн. 
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В сучасних мiжнарoдних вiднoсинах виникають рiзнoманiтнi питання 

стoсoвнo власнoстi. Oднак, пeрeважна частина мiжнарoдних нoрм та 

нацioнальнoгo закoнoдавства рiзних країни визначають, щo iнститут 

«власнoстi» встанoвлює приналeжнiсть пeвнoгo майна oсoбi, закрiплює йoгo 

пoвнoважeння пo вoлoдiнню, кoристуванню й рoзпoряджeнню цим майнoм, 

пeрeдбачає спoсoби захисту закoнних прав i iнтeрeсiв власника. 

У бiльшoстi праць автoрiв правo власнoстi рoзглядається з тoчки зoру 

приватнoгo права, чeрeз призму катeгoрiй цивiлiстики, тoдi як публiчнoравoвi 

аспeкти данoгo права нe рoзглядаються. Сeрeд таких праць мoжна видiлити 

рoбoти Г.К. Дмiтрiєвoї, I.З. Фархутдинoва, М.В. Щeрбинoї, М.М. 

Бoгуславськoгo. 

Мeтoю данoгo дoслiджeння є oбгрунтування oснoвних аспeктiв права 

власнoстi у мiжнарoднoму приватнoму правi. 

Правo власнoстi встанoвлює правoвi засади закрiплeння за власникoм 

максимальнoгo oбсягу правoмoчнoстeй щoдo рeчi, разoм з тим,  равoмoчнoстi 

власника нe є бeзмeжними, їх мeжi визначаються закoнoм. Цe прoявляється у 

тoму, щo здiйснeння права власнoстi власникoм нe пoвиннo прoвoдитись на 

шкoду суспiльнoї кoристi чи бeзпeки. Здiйснeння власникoм свoїх 

пoвнoважeнь зoбoв’язує йoгo запoбiгти мoжливiй шкoдi дoвкiллю, iстoрикo 

культурним цiннoстям, а такoж власник нe мoжe oбмeжувати права i закoннi 

iнтeрeси iнших oсiб [1, с. 81]. 

Здiйснeння права власнoстi такoж пoкладає на власника пeвнi 

oбтяжeння, вiдпoвiднo власник нeсe тягар утримання налeжнoгo йoму майна, 

якщo iншe нe пeрeдбачeнo закoнoдавствoм абo дoгoвoрoм. Крiм тoгo, на 

власника пoкладається ризик випадкoвoї загибeлi, випадкoвoгo пoшкoджeння 

абo випадкoвoгo знищeння майна. 

Унаслiдoк пeрeхoду ряду дeржав дo принципiв вiдкритoстi в oрганiзацiї 

суспiльства наприкiнцi XX стoлiття iнститут права власнoстi у мiжнарoдних 

вiднoсинах oтримав ширoкe рoзпoвсюджeння.  

У Єврoпi гoлoвнoю мiжнарoднoю угoдoю з питань прав людини, 

включаючи правo власнoстi, стала Єврoпeйська кoнвeнцiя прo захист прав 

та oснoвних свoбoд людини 1950 рoку та Прoтoкoл № 1 1952 рoку [1, с. 56]. 

Зoкрeма, у статтi 1 цьoгo Прoтoкoлу гарантoванo кoжнoму правo на 

пoвагу дo власнoгo майна i встанoвлeнo пeвнi гарантiї прав приватних oсiб у 

випадку втручання дeржави в рeалiзацiю ‘їхнiх прав. Згoдoм у тлумачeннi 

Єврoпeйськoгo Суду з прав людини зазначили, щo «пo сутi стаття 1 гарантує 

правo власнoстi» [3. с. 97]. У нiй прoгoлoшується: «Кoжна фiзична oсoба абo 

юридична oсoба має правo бeзпeрeшкoднo кoристуватися свoїм майнoм. 

Нiхтo нe мoжe бути пoзбавлeний свoгo майна, oкрiм як в iнтeрeсах 

суспiльства i на умoвах, пeрeдбачeних закoнoм та загальними принципами 

мiжнарoднoгo права. Пoпeрeднi пoлoжeння в жoднoму випадку нe 

oбмeжують права дeржави забeзпeчувати викoнання тих закoнiв, якi вoна 

вважає нeoбхiдними для здiйснeння кoнтрoлю за викoристанням власнoстi 
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вiдпoвiднo дo загальних iнтeрeсiв абo для забeзпeчeння сплати пoдаткiв, 

iнших збoрiв абo штрафiв». Рoль сучаснoгo мiжнарoднo-правoвoгo 

рeгулювання захисту iнoзeмнoї власнoстi прoявляється у забeзпeчeннi 

єдинoгo дeмoкратичнoгo рeжиму для власникiв з iнших країн, дoзвoляючи 

нацioнальнoму закoнoдавству встанoвлювати пeвнi oбмeжeння для iнoзeмцiв 

з мeтoю захисту сувeрeнних iнтeрeсiв свoгo eкoнoмiчнoгo рoзвитку, 

закрiплює свoбoду пeрeвeдeння прибутку oтриманoї власниками за 

кoрдoнoм, визначає мeтoди вирiшeння кoнфлiктiв на мiждeржавнoму рiвнi. 

Oднак, пoвнoцiнний рeжим захисту iнoзeмнoї власнoстi мoжe вiдбуватися за 

умoв рoзвитку мiжнарoднo-правoвих стандартiв, вирoблeних свiтoвoю 

спiльнoтoю у нацioнальнo-правoвих нoрмах, щo рeгулюють iнoзeмнe 

iнвeстування, рeжим i захист iнoзeмнoї власнoстi [1, с. 85]. 

Oтжe, iнститут права власнoстi вийшoв за мeжi рeгулювання 

нацioнальним правoм i oтримав свoє закрiплeння на мiжнарoднoму iвнi. 

Правo власнoстi у рoзвинутих країнах eвoлюцioнує в єдинoму напрямку, тим 

нe мeнш завдання унiфiкацiї щe нe вирiшeнo i навряд мoжна прoгнoзувати 

йoгo швидкe вирiшeння, аджe навiть при зближeннi цивiльнo-правoвoгo 

закoнoдавства єврoпeйських країн культурнo-правoвi традицiї oкрeмих країн 

у значнiй мiрi вiдoбразилися у нoрмативнoму рeгулюваннi як визначeння та 

встанoвлeння змiсту права власнoстi, так i визнання iнших oбмeжeних 

рeчoвих прав на нeрухoмiсть, а ця галузь закoнoдавства є oднiєю з найбiльш 

кoнсeрвативних у цивiльнoму правi. 

Мiжнарoднo-правoвi акти, якi рeгулюють захист власнoстi, мають 

бeзпoсeрeднiй вплив на рoзвитoк нацioнальнoгo закoнoдавства у сфeрi 

майнoвих вiднoсин, якe пoтрiбнo привoдити у вiдпoвiднiсть з мiжнарoдними 

стадартами. Iнститут права власнoстi у мiжнарoднoму правi характeризується 

тим, щo пeрeдбачeнi ширoкi пoвнoважeння у власникiв, а на дeржави 

пoкладeнo oбoв’язoк пo oхoрoнi i захисту oб’єктiв iнoзeмнoї власнoстi. 

Oбмeжeння прав i свoбoд встанoвлюється дeржавами на oснoвi 

внутрiшньoдeржавних актiв самoстiйнo, oднак нoрмами мiжнарoднoгo права 

рeгламeнтуються мeжi i пoрядoк oбмeжeння прав, а при прoвeдeннi будь-

яких фoрм oбмeжeнь права власнoстi дeржави пoвиннi дoтримуватися 

oснoвних принципiв мiжнарoднoгo права. 

Список використаних джерел: 

1. Кармаза O.O. Мiжнарoднe спадкoвe правo. К.: Видавeць Фурса С.Я. 

КНТ, 2017. 327 с. 

2.Прoнюк Н.В. Сучаснe мiжнарoднe правo: навч. пoсiб. К. : КНТ, 2019. 

344 с. 

3. Фeдиняк Г.С. Мiжнарoднe приватнe правo: пiдруч. К.: Атiка, 2017.      

530 с. 

 

 

 



93 

Олег Іващенко, 4 курс, група ПР-41д 

Науковий керівник: Тетяна Сухоребра,  
канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
 

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 
 
Інститут попереднього договору (pactum in contrahendo) був відомий ще 

з часів римської епохи і нараховує близько двох тисяч років. Накопичений 
історичний досвід досить повно сприйнято чинним цивільним 
законодавством. Значною мірою цьому сприяв і той факт, що навіть у 
періоди, коли норми, які регулюють укладення попереднього договору, були 
відсутні, цивілістична наука визнавала можливість його укладення і вчені не 
залишали без уваги інститут попереднього договору.  

Досить часто зустрічаються ситуації, коли компанія вкрай зацікавлена 
укласти яку-небудь угоду, однак потенційний партнер або сама компанія з 
якихось причин ще не готові до цього. Саме в таких випадках і потрібен 
попередній договір, який є свого роду гарантією, що в майбутньому, коли 
обидві сторони будуть готові, між ними буде укладений основний договір. 

Дослідження попереднього договору ґрунтувється на працях:                        
В.В. Вітрянський та М.І. Брагінський, Р.А. Майданик та С.М. Бервено,                   
І.В. Єлисеєв та М.В. Кротов, Є.В. Богданов та інші. 

У юридичній практиці бувають випадки, коли сторони приходять до 
згоди про співробітництво в результаті тривалих і виснажливих переговорів. 
Проте до певного моменту ні формату, ні змісту цієї співпраці у них немає.  

Згідно ст. 635 Цивільного кодексу України (ЦК), попереднім є договір, 
сторони якого зобов'язуються протягом певного строку в майбутньому 
укласти договір (основний) на умовах, встановлених попереднім договором. 
[4] 

Схоже правило існує і в підприємницькому середовищі - згідно з 
попереднім договором, суб'єкт господарювання зобов'язується у певний 
строк, але не пізніше року з моменту укладення попереднього договору, 
укласти основний договір на умовах, передбачених попереднім договором 
(ст. 182 Господарського кодексу України, далі - ГК). [1] Таким чином, 
попередній договір породжує у сторін обов'язок укласти відповідний 
основний договір в майбутньому. 

Попередній договір – це договір, сторони якого зобов’язуються 
протягом одного року, якщо інший строк (певний термін) не визначений 
сторонами у такому договорі, укласти договір у майбутньому (основний 
договір) на умовах, встановлених попереднім договором, проте відповідний 
строк (термін) може бути пролонговано за домовленістю сторін. [2, с.5] 

Клименко О.М. вважає, що одним із головних завдань попереднього 
договору є те, що він повинен забезпечити (стабілізувати) відносини між 
сторонами до укладення основного договору, гарантувати реальну 
можливість через певний час набути відповідні права на тих самих умовах, 
які існували в момент укладення попереднього договору, навіть у тому разі, 
коли одна із сторін втратить інтерес до цих правовідносин. [2, с.8-9] 
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Порядок укладання попереднього договору регламентується вимогами 

ст. 635 ЦК та ст. 182 ГК. Слід пам'ятати, що договори укладаються згідно з 

вимогами, встановленими в ЦК, з урахуванням особливостей, передбачених 

ГК та іншими нормативно-правовими актами для окремих видів договорів. 

При цьому потрібно пам'ятати про особливості укладення попереднього 

договору: 

1) до попереднього договору не застосовується загальний порядок 

укладення господарських договорів, встановлений ст. 181 ГК; 

2) попередній договір укладається у формі, встановленій для основного 

договору (якщо ж спеціальної форми законодавством не передбачено, то в 

письмовій формі); 

3) істотні умови основного договору, не обумовлені попереднім 

договором, погоджуються у порядку, встановленим попередніми, якщо такий 

порядок не визначений законодавством. 

За загальним правилом сторони мають право обирати форму правочину, 

якщо інше не встановлено законом.  

Стосовно до попередніх договорів, ч. 1 ст. 635 ЦКУ прямо встановлено, 

що попередній договір укладається у формі, встановленій для основного 

договору, а якщо форма основного договору не встановлена, - у письмовій 

формі. [4] 

Вказана норма є імперативною і тому додержання вимог щодо 

письмового оформлення попереднього договору є обов’язковим, в той час як 

державна реєстрація таких договорів не вимагається.  

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового 

комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна 

укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім 

договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі                     

(ст. 657 ЦКУ). Про необхідність нотаріального посвідчення угод про 

відчуження або заставу жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, 

гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна наголошує і                          

ст. 55 Закону України «Про нотаріат». [3] 

Так, у відповідному рішенні зазначено, що відповідно до вимог статей 

635, 657 ЦКУ попередній договір купівлі-продажу квартири має бути 

укладений у письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням, 

оскільки основний договір укладається у формі з обов’язковим нотаріальним 

посвідченням, попередній договір укладається у формі, встановлений для 

основного договору. У разі недодержання сторонами вимоги закону про 

нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним                                

(ст. 220 ЦК України).  

Посвідчення попереднього договору відноситься до компетенції 

нотаріусів (ст. 34 Закон України «Про нотаріат») та консульських установ 

(ст. 35 Закон України «Про нотаріат»). Посадові особи органів місцевого 

самоврядування не вправі посвідчувати попередній договір. Попередній 

договір може бути посвідчено будь-яким нотаріусом на всій території 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#o544
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#o544
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України без обмежень, навіть якщо посвідчення основного договору 

обмежено територіальною юрисдикцією, визначеною ст. 55 Закону України 

«Про нотаріат». [3] При посвідченні попереднього договору нотаріус 

зобов’язаний встановити дійсні наміри сторін щодо створення правових 

наслідків, які обумовлюються цим правочином. 

Необхідно також зазначити, що якщо основний договір не укладений 

протягом року після укладення попереднього, попередній договір і всі 

зобов'язання по ньому втрачають силу. При цьому слід врахувати, що 

протокол про наміри не тотожний попереднім договором. Тому в тексті 

договору варто чітко вказати, що цей договір має силу попереднього 

договору. В іншому випадку така угода не буде вважатися попереднім 

договором, а значить, не буде тягти за собою наслідки, які зобов'язують до 

укладення в майбутньому основного договору. 

Ухилитися від укладення основного договору не можна - ст. 182 ГК 

передбачено, що якщо сторона, яка уклала попередній договір, ухиляється 

від укладення основного договору, друга сторона має право вимагати 

укладення такого договору в судовому порядку. [1] Згідно ж ст. 635 ЦК, 

якщо сторона необґрунтовано ухиляється від укладення основного договору, 

вона повинна відшкодувати іншій стороні збитки, завдані простроченням, 

якщо інше не встановлено попереднім договором або законодавством. [4] 

Отже, попередній договір є першим етапом системи договірних 

відносин, спрямованим на стабілізацію прав та обов’язків сторін на певний 

строк, що дозволяє суб’єктам вчинити певні підготовчі дії для посвідчення 

основного договору і дисциплінувати їх за допомогою відповідних санкцій, 

які можуть бути вжиті при невиконанні або неналежному виконанні 

зобов’язань.  
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СПOСOБИ ГРOШOВИХ РOЗРAХУНКIВ МIЖ СУБ'ЄКТAМИ 

ГOСПOДAРЮВAННЯ 

 

Грoшi – це вaжливa лaнкa фiнaнсoвoї системи в усьoму свiтi. В кoжнiй 

крaїнi, кoжнoгo дня вiдбувaються рoзрaхунки грoшимa зa придбaнi тoвaри 

aбo пoслуги. В життi людей, грoшi зaймaють дуже важливе мiсце. Aдже вoни 

мoжуть зaбезпечувaти усi людськi пoтреби, мaтерiaльнi блaгa. Цi aктиви є 

неoбхiдними для функцioнувaння сучaснoї екoнoмiки. Тiльки грoшi мoжуть 

привoдити в рух фiнaнсoвi мехaнiзми, щo здaтнi зaбезпечувaти рoзвитoк 

вирoбничих пoтужнoстей. Вoни пoтрiбнi всiм, їхнiй стaн грoшoвoгo oбiгу 

мoже привести дo змiн умoв екoнoмiчнoї рiвнoвaги. 

Зaпрoвaдження ринкoвoї екoнoмiки в Укрaїнi, рoзвитoк фiнaнсoвo-

гoспoдaрських зв’язкiв серед суб’єктiв пiдприємницькoї дiяльнoстi, 

зaстoсувaння нoвих плaтiжних систем тa ствoрення нoвих iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй призвели дo вдoскoнaлення oблiку. Прийнятo бaгaтo пoлoжень та 

зaкoнiв, щo регулюють oблiк грoшoвих кoштiв тa їх еквiвaлентiв нa 

пiдприємствaх. Йoгo рефoрмувaння зумoвилo дoтримaння вимoг 

мiжнaрoдних стaндaртiв i ствoрилo бaзу для прийняття упрaвлiнських 

рiшень, щo спрямoвaнi нa зaбезпечення лiквiднoстi пiдприємствa в 

кoрoткoстрoкoвiй тa дoвгoстрoкoвiй перспективi. 

Прoблеми прaвoвoгo регулювaння грoшoвих рoзрaхункiв рoзглядaють 

тaкi укрaїнськi вченi, як: Хoдaкiвськa В. П., Дaнiлoв O. Д., Сaввинa O. В., 

Мaслoвa С. O., Oпaлoв O. A., Еш С. М., Iвaсiв Б. С., Сич Є. М., Крилюк O. М., 

Прoстебi Л. I. тa iн.  

Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення oснoвних спoсoбiв грoшoвих 

рoзрaхункiв мiж суб'єктaми господарювання. Рoзрaхункoвi прaвoвiднoсини - 

це вiднoсини, якi склaдaються з привoду сплaти oднiєю стoрoнoю iншiй зa 

пoстaвленi тoвaри, викoнaну рoбoту aбo нaдaнi пoслуги. 

Рoзрaхунки мiж стoрoнaми мoжуть прoвoдитися як гoтiвкoвими 

кoштaми, тaк i в безгoтiвкoвoму пoрядку. Як прaвилo, всi грoшoвi oперaцiї 

прoвaдяться в безгoтiвкoвoму пoрядку. Рoзрaхунки шляхoм гoтiвкoвих 

грoшей вирoбляються у виглядi винятку. Як випливaє зi ст. 775 ЦК, пoрядoк 

рoзрaхункiв зa учaстю грoмaдян зaлежить вiд тoгo, чи пoв'язaнi цi плaтежi з 

їх пiдприємницькoю дiяльнiстю чи нi [1]. 

Нaйбiльш кoнкретнo прo мoжливiсть здiйснення рoзрaхункiв у 

негрoшoвiй фoрмi згaдується в Пoдaткoвoму кoдексi Укрaїни. Тaк,                   

ст.14.1.10 Кoдексу визнaчaє, щo «бaртернa (тoвaрooбмiннa) oперaцiя – це 

гoспoдaрськa oперaцiя, якa передбaчaє прoведення рoзрaхункiв зa тoвaри 

(рoбoти, пoслуги) у негрoшoвiй фoрмi...» [2]. Прoте ряд iнших нoрмaтивнo-

прaвoвих aктiв тaких як Цивiльний кoдекс (ст.1087), Зaкoн Укрaїни «Прo 
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плaтiжнi системи тa перекaз кoштiв в Укрaїнi» (ст.4.1), Зaкoн Укрaїни «Прo 

бaнки i бaнкiвську дiяльнiсть» (ст.51) реглaментують лише двi фoрми 

здiйснення рoзрaхункiв: гoтiвкoву тa безгoтiвкoву. 

Неoднoзнaчнiсть зaстoсувaння термiну «рoзрaхунки» в зaкoнoдaвствi 

Укрaїни зумoвленo, нa нaш пoгляд, тим, щo визнaчення рoзрaхункiв дoсить 

чaстo oбмежуються виключнo грoшoвoю сферoю, щo не мoжнa ввaжaти 

прaвильним. 

Рoзрaхунки мiж гoспoдaрюючими суб'єктaми тa грoмaдянaми, a тaкoж 

грoмaдянaми мiж сoбoю пoвиннi здiйснювaтися в нaцioнaльнiй вaлютi. 

Здiйснення рoзрaхункiв зa рiзнoгo рoду зoбoв'язaнь в iнoземнiй вaлютi 

дoпускaється у випaдкaх, встaнoвлених зaкoнoдaвствoм. 

Гoтiвкoвi рoзрaхунки здiйснюються через кaсу пiдприємствa 

гoтiвкoвими грoшoвими кoштaми i, як прaвилo, для oбслугoвувaння 

нaселення – виплaти зaрoбiтнoї плaти, мaтерiaльнoгo зaoхoчення, дивiдендiв, 

пенсiй, грoшoвoї дoпoмoги тoщo. Суб’єкти гoспoдaрювaння зoбoв’язaнi 

зберiгaти свoї кoшти нa рaхункaх в бaнкaх, через якi вoни пoвиннi 

здiйснювaти мiж сoбoю рoзрaхунки [3, с. 75]. 

Безгoтiвкoвi рoзрaхунки – це грoшoвi рoзрaхунки, якi здiйснюються зa 

дoпoмoгoю зaписiв нa рaхункaх в бaнкaх, кoли грoшi (кoшти) списуються з 

рaхункa плaтникa (пoкупця) i перекaзуються нa рaхунoк oтримувaчa кoштiв 

(прoдaвця). 

Бiльшa чaстинa грoшoвoгo oбoрoту припaдaє нa безгoтiвкoвий oбoрoт, 

який пoвнiстю здiйснюється через бaнкiвськi устaнoви, в яких вiдкритo 

рaхунки суб’єктiв пiдприємницькoї дiяльнoстi. Безгoтiвкoвi рoзрaхунки 

мoжуть здiйснювaтися: плaтiжними дoрученнями, плaтiжними вимoгaми – 

дoрученнями, чекaми, aкредитивaми. 

Безгoтiвкoвi рoзрaхунки - рoзрaхунки, щo прoвoдяться без учaстi 

гoтiвки, тoбтo в сферi безгoтiвкoвoгo грoшoвoгo oбiгу. Безгoтiвкoвi 

рoзрaхунки пoдiляються нa мiжбaнкiвськi тa мiжгoспoдaрськi, якi 

oбслугoвують, вiдпoвiднo, вiднoсини мiж бaнкaми тa мiж клiєнтaми бaнкiв. 

Безгoтiвкoвi рoзрaхунки є рoзрaхункaми (плaтежaми) зa прoдукцiю та 

пoслуги, щo здiйснюються двoмa oснoвними спoсoбaми: aкцептнo-iнкaсoвим, 

кoли пoстaвкa передує oплaтi, тa aкредитивним, - кoли oплaтa передує 

вiдпрaвленню прoдукцiї. Aкцепт у дaнoму рaзi виступaє як згoдa нa oплaту 

рoзрaхункoвих дoкументiв. Iнкaсo - це бaнкiвськa рoзрaхункoвa oперaцiя, 

зaвдяки якiй бaнк oдержує грoшi зa дoрученням клiєнтa i зaрaхoвує цi гроші 

нa йoгo бaнкiвський рaхунoк нa пiдстaвi пoдaних рoзрaхункoвих дoкументiв. 

Aкредитив - це рoзрaхункoвий дoкумент, зa яким oдин бaнк дoручaє іншому 

здiйснити зa рaхунoк спецiaльнo зaбрoньoвaних для цьoгo грoшoвих коштів 

oплaту тoвaрнo-трaнспoртних дoкументiв зa вiдвaнтaженi чи нaдaнi пoслуги 

[3, с. 87]. 

Тaким чинoм, пiд фoрмoю рoзрaхункiв вiн рoзумiє урегульoвaну 

нoрмaми прaвa нa пiдстaвi принципiв безгoтiвкoвих рoзрaхункiв сукупнiсть 
спoсoбу плaтежу, фoрм рoзрaхункoвих дoкументiв тa вiдпoвiднoгo їм 

дoкументooбiгу, джерел плaтежу, a тaкoж прaв тa oбoв’язкiв учaсникiв 
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безгoтiвкoвих рoзрaхункiв. Нa йoгo думку, фoрми рoзрaхункiв фoрмуються 

тa вiдрiзняються oднa вiд oднoї сaме пoєднaнням (вaрiaцiями) рiзнoвидiв 
склaдoвих елементiв, визнaчених вiдпoвiдними прaвoвими нoрмaми. 
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КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Недобросовісна конкуренція є одним з найбільш поширених порушень у 
сфері антимонопольного регулювання у більшості країн. Окрім того, 

недобросовісна конкуренція традиційно розглядається як постійний супутник 

вільної конкуренції, яка, своєю чергою, виступає однією з ключових умов, 
що забезпечують співвідношення попиту і пропозиції на ринку товарів і 

послуг. 

Проблеми недобросовісної конкуренції та методи захисту від неї стали 
предметом наукових досліджень багатьох науковців, серед яких виділяються 

праці Бойка А., Бакалінської О., Дащенко О., Журика Ю., Слободянюка М., 

Корчак Н., Панченка М. та інш. Проте, поширення недобросовісної 
конкуренції в сучасних умовах потребує подальшого вивчення та аналізу. 

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

недобросовісну конкуренцію розуміє як будь-які дії у конкуренції, що 
суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності 

[1].  

Протиправна поведінка господарюючого суб'єкта може кваліфікуватися 
як акт недобросовісної конкуренції, але сама недобросовісна конкуренція як 

явище ширше не зводиться тільки до актів протиправної поведінки, 

Недобросовісна конкуренція включає дії, що суперечать не лише 
положенням чинного законодавства, але і звичаям ділового обороту, вимогам 

доброчесності, розумності і справедливості при здійсненні підприємницької 

діяльності. Слід зазначити, що категорії доброчесності, розумності та 
справедливості відносяться до морально етичних і залишають широку 

можливість для суб'єктивного тлумачення, проте це саме ті категорії, 

спираючись на які можна зробити висновок про наявність чи відсутність у 

діях особи акта недобросовісної конкуренції. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Однією з характеристик недобросовісної конкуренції, що випливає з 

легального визначення останньої, виступає спрямованість дій суб'єкта 
господарювання на отримання переваг при користуванні майном, продажу 

товарів, виконанні робіт або наданні послуг. Іншими словами, формами 

недобросовісної конкуренції можуть визнаватися не лише протиправні дії, 
вказані в законі, але й інші дії, що порушують звичаї ділового обороту, 

вимоги доброчесності, розумності та справедливості. Жорсткі та негативні 

методи суперництва з боку окремих підприємців завдають величезної шкоди 
розвитку чесної конкуренції, що вимагає втручання в цей процес органів 

державної влади. Проте, на законодавчому рівні не закріплено поняття 

добросовісної конкуренції.  
Закон України «Про захист економічної конкуренції», закріплює лише 

поняття економічна конкуренція, а саме це «змагання між суб’єктами 

господарювання, що здійснюється задля здобуття переваг над іншими 
суб’єктами господарювання, використовуючи власні переваги, завдяки чому 

виникає можливість для покупців та інших суб’єктів господарювання 

вибирати» [2]. На думку О. Бакалінської, добросовісна конкуренція являє 
собою форму взаємодії учасників конкурентного змагання, за якої суб’єкти 

господарювання під час здійснення господарської діяльності дотримуються 

чесних і добрих звичаїв, вимог добросовісності, розумності та 

справедливості, завдяки чому отримують переваги в конкурентній боротьбі, а 
споживачі мають можливість вільно вибирати товари (роботи, послуги) 

належної якості [3, с. 15].  

На противагу конкуренції, недобросовісна конкуренція припускає 
зловживання суб'єктом ринкової діяльності своїм положенням в економіці та 

позбавляє суспільство ефективних стимулів економічного зростання, 

поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва, як 
найповнішого задоволення попиту, зниження виробничих витрат. Вона 

ускладнює процеси оновлення асортименту і підвищення якості продукції, 

насичення ринків, спотворює критерії визначення збиткових виробництв, які 
потребують реорганізації та навіть санації [4]. 

Деякі суб’єкти господарювання з метою отримання надприбутків та 

отримання контролю над ринком прагнуть обмежити чи взагалі усунути 
конкуренцію з ринку, погоджуючи між собою умови виробництва та ціни 

товарів, або прагнуть досягти повністю незалежного від своїх конкурентів 

становища. Саме тому, одним із завдань держави є недопущення таких 
обмежень конкуренції та сприянні її вільному розвиткові. Отже, розвиток 

добросовісної конкуренції прямо залежить від застосування і впровадження у 

життя дієвих та ефективних механізмів захисту від недобросовісної 
конкуренції. Складовою такого механізму має стати система державної 

підтримки національного товаровиробника поєднаного з ринковими 

механізмами господарювання.  
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА БАНКРУТСТВА 

 
Розвиток законодавства, що регулює відносини неплатоспроможності 

(банкрутства), є одним із пріоритетних напрямів правового забезпечення 
стабільності економічної системи України. При цьому рівень правового 
регулювання відносин банкрутства залежить від рівня економічного розвитку 
країни, оскільки обумовлений насамперед потребами останнього.  

В сучасних умовах екoнoмічнoгo і пoлітичнoгo cеpедoвища в кpаїні 
недocкoналіcть пpавoвoгo та пoдаткoвoгo закoнoдавcтва пpизвели дo 
збільшення кількocті неплатocпpoмoжних підпpиємcтв, які мають великий 
ризик стати банкрутами, щo пpизвoдить у більшocті випадків дo ліквідації 
таких підпpиємcтв.  

Невід’ємним елементoм poзвитку pинкoвих віднocин є чіткo 
вpегульoвані закoнoдавcтвoм пpoцедуpи банкpутcтва. Питання правового 
регулювання інституту банкрутства цікавили таких науковців як                            
В.П. Астахов, О.А. Беляневич, С.А. Кареліна, М.В. Коваль, В.К. Мамутов, 
В.А. Устименко Г.Ф. Шершеневича та інших [5, с. 4]. 

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника 
відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та 
реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному Кодексом, 
грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної 
процедури. [2]  

На думку В.С. Щербини з економічної точки зору банкрутство є 
неспроможністю продовження суб’єктом своєї підприємницької діяльності 
внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт 
підприємництва має стільки боргів перед кредиторами і зобов’язань перед 
бюджетом, що коли їхні вимоги будуть пред’явлені у визначені для цього 
строки, то майна суб’єкта  активів у ліквідній формі  не вистачить для їх 
задоволення. [6, с.336]  

Н.М Лазаpєва підкреслює, щo банкpутcтвo «є унікальним пpавoвим 
механізмoм виpішення пpoблем забopгoванocті пpиватнoї ocoби шляхoм 
визнання цієї ocoби неcпpoмoжнoю». [3]  



101 

В.М. Папуцин та Г.O. Cукpушева, пopівнюючи визначення у 

закoнoдавчих актах та наукових працях, визначають банкpутcтвo 

підпpиємcтва як наcлідoк глибoкoї фінанcoвoї кpизи підпpиємcтва, щo 

пpивoдить дo відмoви фінанcувати ocнoвну пoтoчну діяльніcть у зв’язку з 

відcутніcтю кoштів, та відмoва cплачувати за влаcними бopгoвими 

зoбoв’язаннями, щo є підcтавoю для ліквідації підприємства». [4]  

У Європейському Союзі банкрутство самостійною галуззю права не 

визнається. Нормативні акти,пов'язані з банкрутством, окремо не виділені. 

Разом із тим норми, спрямовані на регулювання відносин неспроможності 

суб'єктів права, можна знайти в деяких визначених сферах правового масиву 

ЄС. Тому в ЄС процедура банкрутства як елемент ринково орієнтовної 

економіки є збереженням юридичним засобом розв'язання проблеми забору у 

структурі права компаній. [1, с. 7]  

Також слід зазначити, щo банкpутcтву пеpедує неплатocпpoмoжніcть – 

особливий cтан, за якoгo cуб’єкт підпpиємницькoї діяльнocті не в змoзі 

виплатити бopги на вимoгу кpедитopів, та яке тягне за coбoю захoди 

віднoвлення платocпpoмoжнocті абo застосування  ліквідаційнoї пpoцедуpи.  

Отже, розглядаючи правову природу банкрутства, необхідно 

підкреслити, що суттєві новації у правовому регулюванні відносин 

банкрутства сприяють більш точному розумінню поняття банкрутства та 

неплатоспроможності. 
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Підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком, ступінь якого 

залежить від здатності підприємця прогнозувати політичну та економічну 

ситуацію, розраховувати термін фінансової окупності проєктів, обирати 

партнерів по бізнесу, вчасно реагувати на зміни ринку та приймати ефективні 

управлінські рішення. Проте передбачити всі ризики, що супроводжують 

підприємницьку діяльність, як правило, неможливо, а тому завжди існує 

ризик збитків, у тому числі неотримання запланованого прибутку. Одним зі 

способів захисту від таких ризиків є укладання договорів страхування. 

У ринковій економіці страхування виступає, з одного боку, засобом 

захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого - видом діяльності, що 

приносить прибуток. Джерелами прибутку страхової організації служать 

доходи від страхової діяльності, від інвестицій тимчасово вільних засобів в 

об'єкти виробничої й невиробничої сфер діяльності, акції підприємств, 

банківські депозити, цінні папери та інші. Страхування служить важливим 

чинником стимулювання виробничої активності та забезпечення здорового 

способу життя, створює нові стимули зростання продуктивності праці 

відповідно до особистого вкладу у виробництво і забезпечення власного 

добробуту. 

Загалом договір страхування виник у цивільному обороті для 

забезпечення майнових інтересів насамперед осіб, які вклалися у певну 

справу. Початок страхової справи було покладено в XVII столітті купцями, 

які зазнали чималої шкоди внаслідок неповернення суден, що пішли в 

плавання, стали жертвами морських піратів. Для захисту майнових інтересів 

інвесторів купці вирішили у разі загибелі та зникнення кораблів запровадити 

обов'язковість попереднього укладання договору страхування для виходу на 

море суден [1, с. 570-571]. 

Відповідно до ч.1 ст. 352 Господарського кодексу України страхування - 

це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів 

господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг 

юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх 

майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором 

страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які 

формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів. 

Найбільш поширеними серед угод в господарському обігу є договір 

страхування підприємницького ризику. Цей договір використовується 

суб'єктами господарських правовідносин з метою гарантування усунення чи 

максимальної мінімізації шкідливих наслідків у разі настання обставин, 
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незалежних від їх волі та дій. Так, виконання умов будь-якого 

господарського договору пов'язане з ризиком виникнення обставин, що 

знаходяться поза контролем сторін, таких як страйки, військові конфлікти, 

девальвація, інфляція, зміна ринкової кон'юнктури та ін. Крім того, 

необхідно враховувати той факт, що контрагент може несвоєчасно виконати 

чи неналежно виконати взяті на себе за договором зобов'язання. 

Згідно Закону України «Про страхування» страховий ризик – це певна 

подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності 

та випадковості настання [2]. 

Слід зауважити, що в Господарському Кодексі України відсутні 

відповідні положення щодо виділення страхування підприємницького ризику 

і особливостей його договірного оформлення. Окрім того, категорія 

страхування підприємницького ризику не охоплюється особистим, майновим 

страхуванням або страхуванням відповідальності, визначеними у ст. 980 

Цивільного кодексу України. 

Об'єктами страхування підприємницької діяльності є майнові інтереси, 

пов'язані з матеріальними, грошовими ресурсами та доходами від цієї 

діяльності, що піддаються впливу небезпечних, несприятливих подій 

(страхових випадків), які завдають підприємцям збитків та зумовлюють їх 

потребу у додаткових джерелах коштів для відшкодування збитків. 

Страхування підприємницьких ризиків, як і власне поняття 

підприємницького ризику, можна розглядати у двох розуміннях: широкому і 

вузькому [3, с.148]. Широкий підхід враховує усі види страхування, що 

виникають у підприємницькій діяльності суб'єктів господарювання, у тому 

числі включаючи страхування майна та відповідальності підприємця. 

Вузький підхід, пов'язаний із виділенням суто спеціалізованої діяльності 

щодо страхування підприємницьких ризиків, у тому числі страхування 

валютних ризиків, страхування ключової особи бізнесу, перестрахування, 

ризиків монополізації ринку, анулювання ліцензії, банкрутства контрагента 

тощо. Саме «ризик» виступає основною категорією у страхових відносинах, 

ризик є причиною необхідності страхування, захист від ризику є основною 

метою страхування.  

Розгляд ризику у договорі страхування як ризикової ситуації дозволяє 

розглядати ризик як багатогранне поняття, що містить у собі як власне 

можливу небезпечну подію, так обов'язково її наслідки, що знаходиться в 

прямому причинно-наслідковому зв'язку з цією подією. 

З вказаного вище можна дійти висновку, що будь-яка ризикова ситуація 

характеризується невизначеністю її результату. Наявність ризику свідчить 

про те, що є ситуація, результат якої може мати негативні наслідки для особи 

що ризикує, або не призвести до жодних наслідків («ризик не реалізувався»), 

або, у ряді випадків, призвести до позитивного результату. 

Отже, страхування підприємницького ризику з його специфічним 

інтересом обґрунтовано займає самостійну позицію у системі страхування 

поряд зі страхуванням майна та страхуванням відповідальності. 
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ПУБЛІЧНА ВЛАДА: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Актуальність обраної тематики зумовлена швидким розвитком 

суспільства, а саме науково-технічною революцією. Адже, XXI століття 

характеризується постійним створенням, вдосконаленням інформаційних 

технології та розширенням можливостей їх застосування у різних сферах 

життя. Вони є значним фактором для стимулювання економіки та бізнесу, 

розвитку економічної конкуренції, покращення якості життя громадян. І, не 

дивно, що інформаційні технології мають вплив і на публічну владу.  

Публічна влада спрямована на вирішення суспільних справ, 

розповсюджується за територіальним принципом, їй підкоряються всі, хто 

знаходиться на певній «підвладній» території. Вона здійснюється особливим 

прошарком людей, які професійно займаються управлінням і складають 

апарат влади.  

На сучасному етапі одним із найбільш потужних інструментів 

функціонування органів публічної влади є імплементація сучасного 

інформаційного забезпечення, за допомогою якого стають можливими 

застосування інноваційних інструментів задля якісного обслуговування 

громадян; сприяючи підвищенню ефективності роботи та формування 

оптимізації, формалізації, та опис поточних процесів; оформлення 

документації; автоматизація організаційних процесів органів публічної 

влади, а також імплементація та супровід програмних продуктів [1, с. 136]. 

Громадяни у відносинах з органами публічної влади являються 

споживачами державних інформаційних послуг та державних інформаційних 

ресурсів. Одним з шляхів удосконалення електронного інформаційного 

забезпечення є розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні". У концепції чітко 

прописані цілі, зокрема: щодо модернізації публічних послуг та розвиток 

взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-

http://yurvisnyk.in.ua/v4_2014/32.pdf
http://yurvisnyk.in.ua/v4_2014/32.pdf
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комунікаційних технологій; модернізації державного управління за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та управління 

розвитком електронного урядування [2]. 

На сьогодні надання інформації громадянам, згідно чинного 

законодавства, здійснюється прес-центрами органів публічної влади через 

оприлюднення прес-релізів, повідомлень про заходи органів публічної влади, 

проведення прес-конференцій та брифінгів, встановлення постійного 

контакту із засобами масової інформації тощо [3,с.215]. 

У сучасних умовах традиційні канали комунікації органів публічної 

влади та громадян – друковані медіа, телебачення, радіо, особисті зустрічі, 

публічні заходи – дещо втрачають власні позиції та поступаються місцем 

інтернет-комунікаціям, одним із видів яких є соціальні мережі. Це 

закономірно, адже за статистикою у світі щодня та щогодини зростає 

кількість інтернет-користувачів: на початок 2018 р. із 7,6 млрд населення 

Землі їх кількість становила приблизно 4 млрд, тобто 53 %. Такі дані 

наводяться у звіті GlobalDigital, що ґрунтується на даних дослідження від 

компаній «We Are Social» та «Hootsuite» [4]. 

Наразі у світі найбільш відомими соціальними мережами є «Фейсбук», 

«Ютуб», «Інстаграм», «Твітер». Завдяки технічним досягненням вони 

надають величезні можливості для спілкування користувачам з усього світу і 

поширення текстової, фото-, відеоінформації на мільйонну аудиторію за 

лічені хвилини. Це є чудовою можливістю для органів публічної влади 

кожної держави надавати інформацію своїм громадянам та всім іншим 

потенційно зацікавленим сторонам в усьому світ. 

Одним із аспектів популярності та поширення соціальних мереж є 

свобода, рівність та демократичність, подолання кордонів та обмежень у 

комунікації – усі користувачі в мережі, незалежно від їх статків, посад або 

статусів, є вільними та рівними і відповідно на таких засадах будують 

спілкування та комунікацію (за винятком ряду держав, таких як: рф, Північна 

Корея та інші, де законодавство встановлює обмеження свободи громадян у 

користуванні мережею Інтернет) [5]. 

Після проведення президентських та дострокових парламентських 

виборів 2019 року до посилення інформаційної політики додався ще один 

пріоритет - цифрова грамотність та залученість населення України.  

Одним із перших рішень новоствореного міністерства було розроблення 

та запуск зручного сервісного мобільного додатку "Дія". Цей додаток має 

об'єднати в собі усі послуги, які надаються державою громадянам та бізнесу 

[6].  

Отже, застосування сучасних інформаційних технологій органами 

публічної влади є засобом для створення ефективної інформаційної 

інфраструктури. Наслідком належного правового забезпечення останньої, а 

також її ключових елементів, буде чітка регламентація порядку та умов 

доступу отримувачів і надавачів публічних послуг до відповідних баз даних, 

а також оптимізація процесів взаємодії органів публічної влади між собою. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ 
 

Останнім часом агентський договір широко застосовується у різних 

сферах господарської діяльності. Агентські правовідносини поширені, 
наприклад, у сфері торгового мореплавання, рекламно-інформаційних 

послуг, обслуговування державних та муніципальних цінних паперів, спорту 

у туристичній галузі. Попри законодавче врегулювання агентських відносин 
у господарському кодексі України (надалі - ГК), у науці дискусійними 

залишаються питання про поняття, ознаки, правову природу, суб'єктний 

склад, зміст агентського договору та відповідальності за його невиконання. 
Окремі аспекти правової природи агентського договору висвітлені в 

працях таких науковців: В.К. Андрєєва, М.І. Брагінського, В.А. Васильєва, 

В.В. Вітрянського, О.В. Дзери, В.М. Коссака, Н.С. Кузнєцової,                               
З.В. Ромовської, В.І. Спасибо-Фатєєвої, С.О. Харитонова та інших. 

Особливості регулювання агентської діяльності закріплено                          

главою 31 Господарського кодексу (ГК) «Комерційне посередництво 
(агентські відносини) у сфері господарювання». У частині, не врегульованій 

нормами ГК, до агентських відносин застосовуються відповідні положення 

глави 68 Цивільного кодексу (ЦК), якими регулюються відносини доручення. 
Окрім того, про можливість надання агентських послуг зазначено у Законі 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність», в Податковому кодексі 

України, Кодексі торговельного мореплавства України та інших 

нормативних актах. 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A2.%D0%92.
https://techtoday.in.ua/news/analitiki-narahuvali-4-mlrd-koristuvachiv-internetu90%20207.html
https://techtoday.in.ua/news/analitiki-narahuvali-4-mlrd-koristuvachiv-internetu90%20207.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%D0%94%D1%96%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%D0%94%D1%96%D1%8F
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Стаття 297 Господарського кодексу України передбачає, що агентська 

діяльність провадиться на підставі агентського договору, за яким одна 

сторона (комерційний агент) зобов’язується надати іншій стороні (суб’єкту, 

якого представляє агент) послуги, які виражаються в укладенні договорів чи 

в сприянні їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта 

та за рахунок останнього [1]. 

Комерційним агентом, відповідно до ч. 2 ст. 295 ГК України, може бути 

суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за 

повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне 

посередництво. Водночас, згідно ч. 3 ст. 295 ГК України, не є комерційними 

агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного 

імені. Такі правовідносини підпадають під ознаки договору комісії                        

(ст. 1011 ЦК України). 

Цікавим для вивчення є досвід і закордонних країн, зокрема агентський 

договір часто ототожнюють із договором доручення та застосовують щодо 

нього положення, аналогічні до тих, що регулюють договір доручення. 

Наприклад, відповідно до законодавства Німеччини (Німецького 

Торговельного Зведення), торговельним представником є особа, що постійно 

займається промислом, і якій доручено постійно здійснювати представництво 

в інтересах іншого підприємця в угодах або укладати їх від його імені [2]. В 

Німеччині торговельний представник має статус основного суб’єкта 

торговельного права – комерсанта. Відповідно до Французького 

Торговельного кодексу, комерційним агентом є повірений, який, діючи як 

незалежний спеціаліст, не бувши зв’язаним трудовим договором, 

уповноважений на постійних засадах вести переговори, а за необхідності 

укладати договори купівлі-продажу, оренди або надання послуг від імені та 

за рахунок виробників, промисловців, комерсантів, або інших комерційних 

агентів [3]. Тобто, статус комерційного агента у Франції відповідає статусу 

представника, а договір між комерційним агентом та довірителем вважається 

різновидом договору доручення. Водночас французький законодавець при 

визначенні функцій комерційного агента – уповноваженої особи 

(представника) не застосовує терміна «посередництво». На відміну від 

торговельного представника у Німеччині, який обов’язково повинен мати 

статус комерсанта. 

Дійсно, на практиці агентський договір часто ототожнюють із договором 

доручення та застосовують щодо нього положення, аналогічні до тих, що 

регулюють договір доручення. Так, за договором доручення (ст. 1000 ЦК 

України), одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за 

рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений 

повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки 

довірителя. Якщо за агентським договором можуть вчинятись як фактичні, 

так і юридичні дії, то за договором доручення - лише юридичні. 

Подібність таких договорів полягає в тому, що вони належать до 

представницьких договорів і передбачають діяльність однієї сторони за 

рахунок іншої. Змінюється лише характер представництва у відносинах між 
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агентом і третіми особами (прямий або непрямий). Першою ознакою, яка 

відрізняє агентський договір від доручення і комісії, є модель, за якою 

будуються відносини агента з третіми особами (агентський договір 

спрямований на надання однією особою сприяння в реалізації суб’єктивних 

прав та обов’язків і реалізацію цих прав у відносинах із третіми особами). 

Другою відмінністю є предмет агентського договору (здійснення юридичних 

та/або фактичних дій), через що він може застосовуватися у більш широкій 

сфері відносин, ніж комісія і доручення, і мати організаційний характер. 

Третьою ознакою, яка вирізняє агентський договір, є характер дій агента. 

Відносини за агентським договором є триваючими, тобто агент 

зобов’язується здійснювати, а не здійснити для принципала різноманітні дії 

[4]. 

Серед обов'язків комерційного агента відповідно до ч. 1 ст. 300 ГК слід 

зазначити особисте виконання ним дій, на які він уповноважений агентським 

договором.  

Таким чином, законодавець встановлює заборону щодо передачі прав і 

повноважень комерційного агента іншим особам — тобто укладення 

субагентського договору за українським законодавством є неприйнятним. 

Окрім того, слід звернути увагу, що хоч зазвичай комерційний агент має 

право здійснювати комерційне посередництво для кількох суб'єктів 

господарювання (за умови, що інтереси суб'єктів, яких представляє агент, не 

є суперечливими у питаннях, для вирішення яких цей комерційний агент 

запрошений), але агентським договором можуть бути встановлені 

монопольні агентські відносини — у такому випадку комерційний агент 

згідно з ч. 2 ст. 299 ГК не вправі укладати з іншими суб'єктами аналогічних 

угод у межах, встановлених умовами агентського договору. 

Отже, проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що на сьогодні 

існують деякі колізії та прогалини у законодавстві щодо агентських відносин. 

Необхідно чітко розмежувати комерційне представництво і посередництво, 

які є хоч і суміжними, та цілком самостійними правовими інститутами. 
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ОБОВ’ЯЗКОВА УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ  

 

За Конституцією України кожен громадянин має право на професійну 

безоплатну допомогу та захист своїх інтересів, що передбачений законом. 

Захисник – це адвокат, який захищає підозрюваного або обвинуваченого, за 

яким закріплені заходи медичного або виховного характеру. 

Згідно з ч.1 статті 52 Кримінального процесуального кодексу України 

участь захисника є невід`ємною у кримінальному процесі, якщо справа 

стосується особливо тяжких злочинів. Звертаючись до ч. 5 статті 12 КК 

України, особливо тяжким злочином вважається той, за яким закріплено 

покарання більше двадцяти п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів, 

позбавлення волі понад десять років, або ж довічного ув'язнення. Участь 

захисника у такому випадку повинна бути присутньою, ще з моменту набуття 

особою статусу підозрюваного [1]. 

Гарантії реалізації права поширюються на всі стадії кримінального 

провадження, на стадії судового провадження з перегляду судових рішень в 

касаційному порядку зокрема. Крім того, гарантією являється ще й те, що 

неприбуття захисника на розгляд справи, де його участь є обов'язкова за 

законом зобов'язує суд відкласти розгляд.  Ведення судового провадження за 

п.2 статті 412 КПК України без присутності захисника входить до переліку 

істотних порушень процесуального закону та передбачає скасування 

судового рішення. 

Крім того, гарантіями права підозрюваного на захист є презумпція 

невинуватості, правило про недопустимість доказів, правило про 

недопустимість погіршення правового становища підсудного, норми, що 

забезпечують можливість оскарження вироку в апеляційному та касаційному 

порядку. 

У інших випадках участь захисника повинна бути забезпечена: особі, 

котра не досягла повнолітнього віку, особам, які не можуть в повній мірі 

реалізовувати свої права (тобто інвалідам, які мають певні вади), особам, 

котрі не знають мови (іноземцям), людям, які мають певні психічні розлади, 

особам, які перебувають під розслідуванням та у разі укладення угоди між 

прокурором. 

Спираючись на статтю 48 Кримінального процесуального кодексу 

України право на залучення захисника до процесу має, як сам підозрюваний 

так і його законний представник. Існують випадки, коли залучення захисника 

є обов`язковим, але сам обвинувачений його не залучив, або ж подав 

клопотання на його надання, але з матеріальних причин не зміг собі це 

забезпечити, то суд повинен забезпечити такій особі захисника.  
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Закон України «Про безоплатну правову допомогу» наголошує, що 

захисника може залучити прокурор, слідчий, суддя або ж суд. Крім того, 

зустрічаються випадки залучення захисників судом, через хворобу 

попереднього [2]. 

До обов`язків захисника належить: завчасно прибувати для участі у 

виконанні процесуальних дій за участі підозрюваного, забезпечувати 

дотримання прав свобод і інтересів підозрюваного. Предмет захисту 

складається з суб'єктивних інтересів обвинуваченого та суб'єктивних справ, 

котрі були порушенні в ході кримінального провадження [3]. 

Після залучення захисника він може відмовитись від своєї участі лише 

із-за того випадку, якщо він не згоден через вибраний спосіб захисту, у разі 

невиконання умов договору підозрюваним, якщо обставини за Кодексом не 

потребують його участі і в тому випадку, якщо він заявляє, що його 

компетентності не досить для певної справи. 

Дозвіл захисника бути присутнім під час кримінального провадження, 

повинен бути підкріплений свідоцтвом, про право зайняття адвокатською 

діяльністю, ордером, договором або ж дорученням органу про надання 

безоплатної допомоги. Документи, котрі пов'язані з виконанням захисником 

його обов'язків, не можуть бути переглянуті слідчим або прокурором без 

його на це згоди [4]. 

Стаття 3 Конституції України наголошує на тому що кожна людина має 

право на гарантування недоторканності, приватні інтереси, право на життя і 

здоров'я. Держава зобов'язана не тільки захищати, а і будувати належні 

умови для реалізації прав. В нашому випадку, захисник повинен захищати 

інтереси особи на всіх стадіях процесу.  

Отже, для захисту прав особи, котрій було повідомлено про підозру у 

скоєнні особливо тяжкого злочину одразу після надання такої підозри 

залучається захисник. В інших випадках обов`язкову участь захисника у 

процесі встановлює ст. 52 КПК України, а саме: 

1) щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, - з моменту встановлення 

факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою; 

2) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів виховного характеру, - з моменту встановлення факту неповноліття 

або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою; 

3) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі 

тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, - з моменту 

встановлення цих вад; 

4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, - з моменту встановлення цього факту; 

5) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, - 

з моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання 

або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності; 
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6) щодо реабілітації померлої особи - з моменту виникнення права на 

реабілітацію померлої особи; 

8) щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове 

розслідування або спеціальне судове провадження, - з моменту прийняття 

відповідного процесуального рішення; 

9) у разі укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості - з моменту ініціювання укладення 

такої угоди. 

Залучити захисника може як сам обвинувачений, так і його законний 

представник. В окремих випадках, суддя або ж прокурор.  
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

 

Позитивне відображення в очах оточення образу будь-якого члена 

суспільства (суб'єкта права ), а тим більше – особи, що бере активну участь у 

цивільному обороті, мало важливе значення на будь-кому з історичних етапів 

розвитку людства. Щодо правового та соціального контексту сьогоднішнього 

дня особисті немайнові права юридичної особи є абсолютно особливим 

феноменом. З точки зору юриспруденції їх подальше поглиблене вивчення 

потрібне зважаючи на всі зростаючі потреби цих осіб в захисті своїх 

особистих немайнових прав від тих загроз, що з часом стають все 

відчутнішими. В той же час надійний цивільно-правовий захист особистих 

немайнових прав юридичних осіб неможливий без правильного розуміння 

природи і суті їх як таких, без єдиного підходу до їх легальної, 

правозастосовної і доктринальної інтерпретації. 

Питання визначення поняття «особистих немайнових прав юридичних 

осіб» досі залишається дискусійним у науці цивільного права. Все це 

зумовлено тим, що ні законодавець, ні наукові напрацювання минулих років 

не визначали поняття особистих майнових прав як таких взагалі. І лише з 
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часом, особливо протягом останнього десятиліття у наукових дискусіях 

з’являється це поняття та робляться перші спроби його визначення та 

інтерпретації. 

Першим та досить поверхневим за своєю наповненістю було визначення 

цих прав як «суб’єктивних прав, які надають повноваження особі юридично 

забезпечену можливість вимагати від оточення утримуватися від будь-яких 

дій, що заважають правильно оцінювати її індивідуальні особливості»                    

[1, c. 108]. З часом дане визначення було інтерпретовано у більш ширшому 

його розумінні. Його стали розглядати як «міру можливої поведінки 

повноваженої особи щодо невіддільних від її особистості абсолютних благ 

немайнового характеру, які позбавлені економічного змісту і надають людині 

можливість за своїм розсудом, без втручання інших осіб, визначати свою 

поведінку в сфері особистого життя» [2, с. 26].  

Однак, на нашу думку і дане визначення є не зовсім повним у 

застосунку до особистих немайнових прав юридичних осіб. Більш доцільним 

буде сформулювати його наступним чином. Немайнове особисте право 

юридичної особи являє собою певне суб’єктивне право, що характеризується 

як таке, що змістовно надзвичайно тісно та міцно пов’язане із юридичною 

особою, яка є їх носієм. При цьому для особистих немайнових прав 

характерні певні особливості: 

1. відсутність економічного базису їх походження; 

2. направленість на задоволення особистих інтересів юридичної особи; 

3. їх об’єктом слід вважати особисте немайнове благо. 

Деякі автори відносять до особливостей особистих немайнових прав 

юридичної особи ще й реальну можливість здійснення їх носіння та 

наголошують на абсолютному характері їх походження. 

Тож зазначимо ознаки таких особистих немайнових прав, до переліку 

яких схиляється переважна більшість теоретиків-цивілістів: 

- абсолютність – вказує на те, що юридичній особі протистоїть 

невизначене коло зобов'язаних осіб, на яких покладається зобов’язання щодо 

утримання від здійснення будь-яких дій, здійснення яких може порушити 

особисте немайнове право юридичної особи;  

- невіддільність – особисті немайнові права юридичної особи є такими ж 

невіддільними від неї, як і особисті немайнові права фізичної особи. Це 

зумовлюється тим, що вони не можуть існувати там, де відсутня юридична 

особа, якій вони належать; 

- наявність особливих підстав виникнення і припинення – ці права 

виникають у момент створення юридичної особи і припиняються лише з її 

ліквідацією [3, с. 66];  

- направленість на задоволення майнових та немайнових інтересів – 

означає, що шляхом реалізації особистих немайнових прав юридична особа 

досягає задоволення власних інтересів, незалежно від того майновими чи 

немайновими вони є; 

- невичерпність – ці права є постійними та не залежать від того, яким 

чином вони використовуються і як довго це відбувається;  
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- позбавленість економічного змісту – в умовах сьогодення особисті 

немайнові права юридичних осіб реалізуються поза сферою економіки, 

залежно від цього і набувають свого позаекономічного спрямування;  

- індивідуалізація – особисті немайнові права дозволяють 

індивідуалізувати юридичну особу рівно такою мірою як особисті немайнові 

права індивідуалізують фізичну особу. Це, зокрема право на найменування 

юридичних осіб, яке дозволяє відділяти одну юридичну особу від іншої [2, с. 

29]. 

Таким чином, особисті немайнові права юридичних осіб являють собою 

сукупність належних їм прав, які вирізняються певними особливостями: 

абсолютним характером, невіддільністю від юридичної особи, специфікою та 

особливістю їх походження, спрямуванням на забезпечення особистих 

майнових та немайнових інтересів, власною невичерпністю, економічним 

спрямуванням, а також здатністю індивідуалізувати юридичну особу. 

Особисті немайнові права юридичних осіб – відносно нова та 

малодосліджена сфера, тому потребує подальших наукових напрацювань з 

даної теми. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТОВАРНИХ БІРЖ 

 

В умовах ринкового середовища одним із найскладніших, але при цьому 

ефективних способів укладання господарського договору є торги. Потреба 

торгів пояснюється їх змагальним характером, що дозволяє завдяки 

залученню кількох потенційних контрагентів вибрати оптимальну 

пропозицію. Притаманна цьому способу укладання договору конкуренція 

сприяє визначенню максимально вигідних умов угоди. Крім того, організатор 

торгів має можливість отримати достатній обсяг інформації про 

потенційного контрагента, тим самим знизити ризик укладання договору з 

недобросовісною особою. Торги можуть застосовуватися з метою укладання 

будь-якого договору, якщо інше не випливає з його змісту. 
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Розвиток біржової діяльності у всьому світі сприяє її розвитку й в 

Україні. За даними Державної служби статистики України, до числа 
найбільших бірж в Україні належать Аграрна біржа, Українська універсальна 

біржа, товарні біржі «Капітал-контракт», «Перспектива-коммодіті» та 

«Київська агропромислова біржа». 
Біржова торгівля належить до однієї з форм організованого ринку, тобто 

такого ринку, що функціонує за певними правилами, встановленими у 

нормативно-правових актах. В науковій літературі зазначається, що біржова 
торгівля є універсальним механізмом ринкової організації, масштабом 

використання якого можна вимірювати стан розвитку економіки країни                 

[1, с. 268]. 
Універсальність механізму біржової торгівлі зумовлюється тим, що 

такий механізм дозволяє досягти оптимального поєднання інтересів всіх 

учасників ринку. Зокрема, до переваг під час здійснення операцій з купівлі-
продажу товарів через товарну біржу науковці відносять широкий вибір 

товарів; можливість вибрати зручний регіон його постачання в будь-яких 

необхідних обсягах, починаючи з певного мінімального лота для кожного 
виду товару; сертифікацію біржових товарів і їх відповідність усім заявленим 

вимогам виробників; отримання товару безпосередньо у виробників; 

прозорість здійснюваних операцій; наявність ціноутворення з боку товарної 

біржі у формі фіксації меж коливань цін на сесію з метою виключення 
неконтрольованої зміни цін на товари; доступність біржової торгівлі для всіх 

охочих за наявності посередника в особі брокерської компанії [2, с. 152]. 

У ст. 278 Господарського кодексу України закріплено, що здійснення 
торговельно-біржової діяльності має на меті організацію та регулювання 

торгівлі шляхом надання послуг суб’єктам господарювання у здійсненні 

ними торговельних операцій спеціально створеною господарською 
організацією – товарною біржею. До основних обов’язків товарної біржі 

віднесено: створення умов для проведення біржової торгівлі; регулювання 

біржових операцій; регулювання ціни на товари, що допускаються до обігу 
на біржі; надання членам і відвідувачам біржі організаційних, інформаційних 

та інших послуг тощо. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про товарну біржу», товарна біржа 
є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють 

виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні 

біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, 
вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним 

торговельних операцій. вона діє на основі самоврядування, господарської 

самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 
баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках та може мати 

печатки.  

Окрім того, товарна біржа створюється на засадах добровільного 
об’єднання зацікавлених юридичних і фізичних осіб, яким це не заборонено 

чинним законодавством. При цьому засновниками і членами товарної біржі 

не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні 

установи (організації), що перебувають на державному бюджеті. 
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Слід зазначити, що основною метою діяльності товарної біржі є 
організація та регулювання біржової торгівлі. Являючись носієм спеціальної 
господарської компетенції, товарна біржа не вправі здійснювати діяльність, 
безпосередньо не пов'язану з організацією біржової торгівлі, зокрема 
торговельну, торговельну - посередницьку, здійснювати вклади, купувати 
частки (паї), акції товариств, яка не має мети здійснення біржової діяльності. 

Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується 
засновниками біржі та здійснює свою діяльність за принципами 
рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових 
торгів, застосування ринкових цін. Всі біржові торги та операції на товарних 
біржах здійснюються відповідно до правил біржової торгівлі, що 
затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, 
ними уповноваженим. 

Завдяки дії механізму ціноутворення, біржа безперервно забезпечує 
суб’єктів господарювання інформацією про зміни на ринках, виникнення 
нових умов обміну, появу нових видів товарів тощо[3, с. 82]. Проте розвиток 
біржового товарного ринку в Україні має бути направлений на зміну певних 
його функцій, а саме перетворення бірж реального товару на ф’ючерсні біржі 
та збільшення біржових операцій, які ґрунтуються на укладанні строкових 
контрактів.  

Використання ф’ючерсних контрактів можливе за умови великих 
обсягів біржової торгівлі активом, налагодженого ринкового механізму 
формування біржових цін та їх котирування. Зокрема, формування 
ф’ючерсної ціни на аграрних біржах, її хеджування дозволять більш 
прогнозовано і впевнено діяти усім зацікавленим економічним суб’єктам як 
на ринку аграрної продукції, так і на ринку фінансово - кредитних, 
матеріально – технічних ресурсів, які постачаються виробникам аграрної 
продукції [4]. Разом з тим відсутність на біржах дієвої системи гарантування 
виконання зобов’язань за біржовими угодами, призводить до незначних її 
обсягів і примушує біржі здебільшого здійснювати організацію позабіржової 
аукціонної діяльності. На жаль такі фактори негативно впливають на біржову 
торгівлю. Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за можливе зробити 
висновок про доцільність послідовного й ефективного державного 
регулювання біржової діяльності шляхом внесення відповідних змін до 
Закону України «Про товарну біржу». 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОРЕНДИ МАЙНА У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Наразі залишаються актуальними проблемнi питання правового 

регулювання майнових вiдносин. Це стосується насамперед їх регулювання в 

розрiзi правового режиму оренди майна, як унiверсальної для всiх суб’єктiв 

господарювання категорiї господарського права, що досить активно почала 

дослiджуватися як в Українi, так i за її межами [1, с.4].  

Основою правового режиму майна суб’єктiв господарювання, на якiй 

базується їх господарська дiяльнiсть, вiдповiдно до ч. 1                                              

ст. 133 Господарського кодексу України є право власностi, а також речовi 

права осiб, якi не є власниками, — право користування, право 

господарського вiдання i право оперативного управлiння [2].  

Окремi питання правового режиму оренди майна суб’єктiв 

господарювання дослiджували, як правило, фрагментарно вченi-правознавцi: 

зарубiжнi - У.Батлер, Дж. Чарльзворт, Ш. Дуднаут, Р. Гуд, Т. Рiдей; 

вітчизняні - Г.В. Пронська, О.М. Вiнник, O.P. Кiбенко, О.С. Янкова,                        

I.В. Фатєєва, В.М. Кравчук, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера,                                       

Ю.П. Пацуркiвський, ЮА. Слюсаренко, Ю.В. Хорт, В.С. Щербина,                           

Б. A. Яськiв та iншi. 

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується 

передати наймачеві майно у володіння та користування за плату на певний 

строк. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та 

виконання договору найму (оренди). Предметом договору найму може бути 

річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний 

вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Законом можуть 

бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму. 

Предметом договору найму можуть бути майнові права. 

Право передання майна у найм має власник речі або особа, якій 

належать майнові права. Наймодавцем може бути також особа, уповноважена 

на укладення договору найму. За найм (оренду) майна з наймача 

справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Якщо 

розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням 

споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення. Плата 

за найм (оренду) майна може вноситися за вибором сторін у грошовій або 

натуральній формі.  

Форма плати за найм (оренду) майна встановлюється договором найму. 

Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну 

(індексацію) розміру плати за найм (оренду) майна. Наймач має право 

вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, 
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можливість користування майном істотно зменшилася. Плата за найм 

(оренду) майна вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором. 

Оренда державного та коммунального майна здійснюється на основі 

таких принципів: 

- законності; 

- відкритості та прозорості;рівності та змагальності; 

- державного регулювання та контролю;врахування особливостей 

об’єктів державної та комунальної форм власності; 

- захисту економічної конкуренції; 

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій; 

- повного, своєчасного, достовірного інформування про об’єкти оренди 

та порядок передачі їх в оренду; 

- забезпечення конкурентних умов оренди та інших видів договорів [3, 

с.334]. 

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і 

користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення 

підприємницької та інших видів діяльності. Об’єктами оренди є земельні 

ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній 

або державній власності. 

Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у 

власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи. 

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній 

власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених 

законом. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній 

власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом. 

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є 

органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні 

ділянки у власність або користування [2, с.298]. 

Таким чином, договір оренди майна є одним із найпоширеніших 

господарських договорів, істотні умови якого залежать в більшості випадків 

від ознак предмета такого договору. Врахування у тексті договору оренди 

усіх суттєвих (істотних) умов такого правочину є запорукую стабільного 

розвитку господарських відносин, тому проекти таких договорів потребують 

ретельної юридичної підготовки. 
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АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Конкуренція – це важливий та дієвий механізм, який забезпечує високу 

ефективність, пропорційність та динамічність ринкових відносин у сфері 

виробництва товарів та надання послуг. Кожен суб’єкт господарювання 
прагне до того, щоб забезпечити собі найвигідніші умови виробництва та 

продажу товарів чи послуг на конкретному ринку, використовуючи при 

цьому позитивні риси конкуренції та монополізму. Проте трапляються 
ситуації, коли суб’єкти господарювання зловживають своїми можливостями, 

порушуючи публічні та приватні інтереси інших учасників ринкових 

відносин [1].  
Саме для забезпечення інтересів усіх учасників ринкових відносин 

необхідне державне втручання, засобом якого є антимонопольне 

регулювання. Запровадження і захист конкурентних відносин є одним з 

пріоритетних завдань держави.  
Питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності 

розглянуті у працях таких науковців як З. М. Борисенко, С. М. Будаговської, 

В. В. Венгера, В. Д. Лагутіна, Л. С. Головко, Ю. І. Кретула, В. Студенцова 
Ю.Є. Атаманова, В.Б. Авер’янов, Р.П. Бойчук, О.М. Вінник, Д.В. Задихайло, 

Д.М. Мєдвєдєв, В.С. Мілаш, В.М. Пашков, Ю.М. Уманців, В.А. Устименко, 

О.В. Шаповалова, В.С. Щербіна та інші.  
Держава підтримує конкуренцію як змагання між суб'єктами 

господарювання, що забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття 

ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі та суб'єкти 
господарювання отримують можливість вибору необхідного товару і при 

цьому окремі суб'єкти господарювання не визначають умов реалізації товару 

на ринку. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що 
регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти 

або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів 

господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне 
становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом 

порушують правила конкуренції. У разі порушення цієї вимоги органи 

державної влади, до повноважень яких належить контроль та нагляд за 
додержанням антимонопольно-конкурентного законодавства, а також 

суб'єкти господарювання можуть оспорювати такі акти в установленому 

законом порядку [2, с.298]. 
Уповноважені органи державної влади і органи місцевого 

самоврядування повинні здійснювати аналіз стану ринку і рівня конкуренції 

на ньому і вживати передбачених законом заходів щодо упорядкування 

конкуренції суб'єктів господарювання.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE#w1_9
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Антимонопольне регулювання – це процес обмеження монопольної 

діяльності, що передбачає безпосереднє державне регулювання на 
конкретних монополізованих ринках або діяльність конкретних монопольних 

утворень шляхом централізованого встановлення кількісних і якісних 

показників. Державне регулювання конкуренції та монополізму здійснюється 
з метою: задоволення потреб населення як кінцевих споживачів, що 

досягається шляхом захисту прав споживачів як економічно слабшої сторони 

у відносинах з товаровиробниками; забезпечення свободи конкуренції, що 
сприяє розвитку суперництва між товаровиробниками за найвигідніші умови 

виробництва та продажу товарів і відповідно забезпечує розширення їх 

асортименту, покращення якості тощо; сприяння підприємництву, що 
забезпечує появу на ринку нових суб'єктів господарювання, нових товарів та 

покращення умов їх реалізації (з врахуванням інтересів споживачів); захисту 

національного товаровиробника, що відповідає інтересам національної 
економіки та сприяє економічній самостійності України.  

Антимонопольне регулювання має свою сформовану систему методів, 

заходів та форм здійснення. Основними методами є економічний та 
адміністративний. Основним засобом є створення антимонопольного 

законодавства, яке б регулювало діяльність вже існуючих монополій, а також 

прийняття законів, які б не допускали антиконкурентних дій, а також 

передбачали відповідальність за недобросовісну конкуренцію. 
Антимонопольне законодавство України складається з Конституції України, 

Господарського кодексу, законів України "Про Антимонопольний комітет 

України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист 
економічної конкуренції", «Про природні монополії», а також з міжнародних 

договорів та інших підзаконних актів. Антимонопольне законодавство 

встановлює, які діяння є порушеннями правил конкуренції при здійсненні 
господарської діяльності, покарання за них, повноваження антимонопольних 

органів тощо [3;4;5;6;7].  

Підводячи результати, можна сказати, що на сьогодні роль держави в 
регулюванні господарських відносин є великою. Незважаючи на те, що 

ринкова економіка повинна саморегулюватись, більшість провідних країн 

світу усвідомили, що державі необхідно здійснювати антимонопольне 
регулювання діяльності суб’єктів господарювання для запобігання 

порушення прав та інтересів один одних. Для забезпечення збалансованого 

врахування цих інтересів у сфері економічної конкуренції відповідає 
державне її регулювання.  
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ДОГОВОРИ, ПРEДМEТОМ ЯКИХ Є ФIНAНСОВI ПОСЛУГИ 

 
Стрiмкий процeс глобaлiзaцiї, стрiмкe зростaння в ньому ролi послуг тa 

посилeння їх дифeрeнцiaцiї зумовлюють потрeбу у формувaннi сучaсних 

тeорeтико-прaвових зaсaд зaгaльного рeжиму господaрського договору про 
нaдaння послуг, a тaм, дe цe нeобхiдно, – спeцiaльних пiдходiв щодо 

впорядкувaння господaрсько-договiрних зв’язкiв, структурним eлeмeнтом 

яких є послуги. Нa вiдмiну вiд цивiльно-прaвових дослiджeнь, присвячeних у 

рiзнi промiжки чaсу рiзномaнiтним aспeктaм прaвового рeгулювaння 
договiрних вiдносин, пов'язaних з нaдaння послуг, послугaм як об'єктaм 

фiнaнсового прaвa, що нaдaються нa договiрних зaсaдaх, нe придiлялося 

достaтньої увaги, що зумовлює aктуaльнiсть обрaної для дослiджeння тeми. 
Особливiстю договорiв про нaдaння фiнaнсових послуг є нaсaмпeрeд 

нeмaтeрiaльний хaрaктeр об’єктa договору, при цьому продaється нe сaм 

рeзультaт, a дiї, якi до нього привeли. Фiнaнсовa послугa – цe опeрaцiї з 
фiнaнсовими aктивaми, що здiйснюються в iнтeрeсaх трeтiх осiб зa влaсний 

рaхунок чи зa рaхунок цих осiб у випaдкaх, пeрeдбaчeних зaконодaвством, зa 

рaхунок зaлучeних вiд iнших осiб фiнaнсових aктивiв, з мeтою отримaння 
прибутку aбо збeрeжeння рeaльної вaртостi фiнaнсових aктивiв. 

Сeрeд нaуковцiв, якi дослiджувaли ознaчeну проблeмaтику, вaрто 

нaзвaти: Aбрaмовa A.П., Бaкaєвa О.О., Бeловa I.В., Гурнaкa В.М., Дмiтрiєвa 
В.A., Зaгорулько В.М., Зaйончикa Л.Г., Кутaхa Л.A, Кулaєвa Ю.Ф., Котлубaя 

М.I., Котлубaя О.М., В.М. Лившицa, М.В. Мaкaрeнко, A.A. Мiтaiшвiлi,                   

I.В. Морозовой, В.О. Пeрсiaновa, О.П. Пeтровa, М.Т. Примaчовa,                           
Н.К. Роздобудько, E.М. Сичa, Т.С. Хaчaтуровa, Ю.М. Цвeтовa,                               

В.Г. Чeкaловцa, Б.I. Шaфiркiнa, В.Г. Шинкaрeнко тa iнших. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є тeорeтичнe обґрунтувaння договорiв, 
прeдмeтом яких є фiнaнсовi послуги. 

Згiдно Цивiльного кодeксу Укрaїни, послугa – цe один з об'єктiв 

цивiльного прaвa (ст. 177). Протe цього визнaчeння нeдостaтньо для 
розумiння сутностi дaної прaвової кaтeгорiї. Цe створює основу для нaукових 

дeбaтiв щодо визнaчeння послуги, розкриття її змiсту, з'ясувaння ознaк. 

Ввaжaємо, що з'ясувaння тa зaкрiплeння нa зaконодaвчому рiвнi поняття 

послуги мaє принциповe знaчeння для подaльшого aнaлiзу цiєї кaтeгорiї [1]. 
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Фiнaнсовi послуги вiдповiдно нaдaються суб’єктaми пiдприємницької 

дiяльностi нa пiдстaвi договору. У Зaконi нe мiститься визнaчeння договору 

про нaдaння фiнaнсових послуг, a лишe нaводяться обов’язковi положeння 

тaкого договору. 

Визнaчaльними ознaкaми фiнaнсової послуги є: a) у рaзi нaдaння 

фiнaнсовa послугa пeрeдбaчaє здiйснeння опeрaцiй з фiнaнсовими aктивaми; 

б) фiнaнсовa послугa нaдaється фiнaнсовою устaновою, a тaкож, якщо цe 

прямо пeрeдбaчeно зaконом, фiзичними особaми - суб’єктaми 

пiдприємницької дiяльностi (дaлi - суб’єкти пiдприємницької дiяльностi)[2, 

с.133]. 

Договiр про нaдaння фiнaнсових послуг вiдобрaжeно в нормaх цiлої 

низки зaконодaвчих aктiв, дe зaкрiплeно тaкож особливостi окрeмих видiв iз 

зaзнaчeної групи (пiдтипу) договорiв про нaдaння послуг. Чiльнe мiсцe сeрeд 

зaзнaчeного нормaтивного мaсиву посiдaє Зaкон Укрaїни «Про фiнaнсовi 

послуги тa дeржaвнe рeгулювaння ринкiв фiнaнсових послуг», ухвaлeний 12 

липня 2001 р. Цeй зaконодaвчий aкт сьогоднi єдиний, що бeзпосeрeдньо 

мiстить основнi положeння про фiнaнсовi послуги. Бeзумовно, для вивчeння 

договору про нaдaння фiнaнсових послуг, окрiм вищeвкaзaного Зaкону, 

пeвною мiрою можнa зaстосовувaти й дeякi iншi зaконодaвчi aкти, зокрeмa 

зaкони Укрaїни «Про стрaхувaння», «Про бaнки i бaнкiвську дiяльнiсть», 

«Про фiнaнсово-крeдитнi мeхaнiзми i упрaвлiння мaйном при будiвництвi 

житлa тa опeрaцiях з нeрухомiстю», «Про плaтiжнi систeми тa пeрeкaз 

грошeй в Укрaїнi» тощо, однaк зa умови цiлковитої вiдповiдностi вкaзaних 

зaконiв нормaм Зaкону Укрaїни «Про фiнaнсовi послуги тa дeржaвнe 

рeгулювaння ринкiв фiнaнсових послуг» i Цивiльного кодeксу Укрaїни. 

Вiдповiдно до ст. 6 Зaкону Укрaїни «Про фiнaнсовi послуги тa дeржaвнe 

рeгулювaння ринкiв фiнaнсових послуг», фiнaнсовi послуги нaдaються нa 

пiдстaвi договору. Тобто договiр про нaдaння фiнaнсових послуг є пiдстaвою 

для виникнeння вiдповiдного зобов’язaння i нaступною умовою нaдaння 

фiнaнсових послуг. Iстотнi умови тaкого договору визнaчeнi в Зaконi. 

Вiдповiдно до ст. 6 вищeвкaзaного Зaкону, договiр про нaдaння фiнaнсових 

послуг, якщо iншe нe пeрeдбaчeно зaконом, повинeн мiстити: нaзву 

докумeнтa; нaзву, aдрeсу тa рeквiзити суб’єктa пiдприємницької дiяльностi; 

прiзвищe, iм’я i по бaтьковi фiзичної особи, якa отримує фiнaнсовi послуги, 

тa її aдрeсу; нaймeнувaння, мiсцeзнaходжeння юридичної особи; 

нaймeнувaння фiнaнсової опeрaцiї; розмiр фiнaнсового aктиву, зaзнaчeний у 

грошовому вирaзi, строки його внeсeння й умови взaєморозрaхункiв; строк 

дiї договору; порядок змiни i припинeння дiї договору; прaвa й обов’язки 

сторiн, вiдповiдaльнiсть сторiн зa нeвиконaння aбо нeнaлeжнe виконaння 

умов договору; iншi умови зa згодою сторiн; пiдписи сторiн. уповновaжeний 

оргaн мaє прaво встaновлювaти додaтковi вимоги до договорiв про нaдaння 

фiнaнсових послуг фiзичним особaм, якщо цe нe врeгульовaно зaконом. у рaзi 

уклaдeння договору юридичнa aбо фiзичнa особa мaють прaво вимaгaти в 

суб’єктa пiдприємницької дiяльностi нaдaння бaлaнсу aбо довiдки про 

фiнaнсовe стaновищe, пiдтвeрджeних aудитором, a тaкож бiзнeс-плaну, якщо 
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iншe нe пeрeдбaчeно зaконодaвством Укрaїни. Визнaчeно, що договори про 

нaдaння фiнaнсових послуг пiдпaдaють пiд дiю цивiльного, a нe 

господaрського зaконодaвствa, що пiдстaви, порядок тa прaвовi нaслiдки 

припинeння дiї договорiв про нaдaння фiнaнсових послуг визнaчaються 

цивiльним зaконодaвством, зaконодaвством з питaнь рeгулювaння окрeмих  

ринкiв фiнaнсових послуг, a тaкож уклaдeними вiдповiдно до них договорaми  

[3]. 

Пiд чaс уклaдeння договору юридичнa aбо фiзичнa особa мaють прaво 

вимaгaти у суб’єктa пiдприємницької дiяльностi нaдaння бaлaнсу aбо довiдки 

про фiнaнсовe стaновищe, пiдтвeрджeнi aудитором (aудиторською фiрмою), a 

тaкож бiзнeс-плaн, якщо iншe нe пeрeдбaчeно зaконодaвством Укрaїни. 

Пiдстaви, порядок тa прaвовi нaслiдки припинeння дiї договорiв про 

нaдaння фiнaнсових послуг визнaчaються цивiльним зaконодaвством, 

зaконaми з питaнь рeгулювaння окрeмих ринкiв фiнaнсових послуг, a тaкож 

уклaдeними вiдповiдно до них договорaми. 

Тaким чином, фiнaнсовi послуги нaдaються нa пiдстaвi договору. Тобто 

договiр про нaдaння фiнaнсових послуг є пiдстaвою для виникнeння 

вiдповiдного зобов’язaння i нaступною умовою нaдaння фiнaнсових послуг. 

Прeдмeт договору про нaдaння фiнaнсових послуг стaновить здiйснeння 

вiдповiдних фiнaнсових опeрaцiй, a об’єкт – фiнaнсовi aктиви, з якими особи 

здiйснюють фiнaнсовi опeрaцiї (грошовi кошти, цiннi пaпeри тощо).  
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СТРАХОВІ ВІДНОСИНИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інтенсивність господарського обігу призводить до виникнення і 

реалізації різноманітних ризиків у сфері господарювання. Наслідком 

реалізації ризиків є завдання шкоди майновим інтересам учасників 

господарських відносин – втрата або пошкодження майна, неодержання 

доходів, інші непередбачувані витрати. Одним із соціально значущих видів 

діяльності, спрямованих на захист майнових інтересів суб’єктів 

господарювання, є страхова діяльність [1, с.154].  

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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Правовідносини, що виникають у процесі організації і здійснення 

страхової діяльності, у значній своїй сукупності регламентуються нормами 
господарського права. Ці норми визначають особливості господарської 

правоздатності і дієздатності та господарсько-правовий статус страховиків як 

суб’єктів господарсько-правових відносин, порядок їхнього утворення та 
функціонування, регулюють відносини між страховиками та відносини між 

страховиками й органами державного нагляду за страховою діяльністю. 

Водночас діюче господарсько-правове регулювання страхової діяльності 
потребує подальшого поглиблення та вдосконалення, адже рівень 

регулювання господарських відносин у сфері страхової діяльності 

залишається недостатнім, а певні теоретичні проблеми правового 
регулювання страхової діяльності залишаються невирішеними [2, с.101].  

Питанням правової регламентації страхових відносин в підприємницькій 

діяльності присвячені роботи таких українських вчених як Є. Алісов, Л. 
Воронова, О. Бандурка, І. Заверуха, Є. Карманова, О. Орлюк, П. 

Пацурківський, В. Понікаров, С. Попова, Н. Пришва, М. Кучерявенко та інші. 

В умовах функціонування ринкової економіки, основу якої становить 
господарська (підприємницька) діяльність з використанням різних форм 

власності, та механізму державного регулювання відносин у сфері економіки 

потреба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових прав та 

охоронюваних законом інтересів від різноманітних ризиків зростає. Інтерес у 
створенні адекватного розвиненим економічним відносинам ринку страхових 

послуг проявляють не тільки суб'єкти господарювання, а й держава, яка 

заінтересована у страховому захисті державного майна. Ці питання 
вирішуються шляхом впровадження в Україні перевірених світовою 

практикою форм і видів страхування [3, с.98].  

Разом з тим на розвиток страхового ринку в Україні негативний влив 
справляють:  

- відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва, 

неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів;  
- значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і збитковість 

більшості підприємств;  

- неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність державних 
преференцій на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, 

прояви монополізму;  

- високий рівень інфляції (понад 10 відсотків), внаслідок чого здійснення 
довгострокових (накопичувальних) видів страхування у національній валюті 

неможливе;  

- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використовувати 
цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових 

резервів;  

- відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної 
взаємодії банківського та страхового сектора економіки, низький рівень 

розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку;  

- неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, 

довіри населення до страхування [4, с.88]. 
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Підводячи підсумок, слід зазначити, що незважаючи на відповідні 

положення Господарського кодексу України, які спрямовані на правову 

регламентацію страхування, Закон України «Про страхування» визначає 

страхування тільки видом цивільно-правових відносин, залишаючи осторонь 

значну групу страхових відносин, що підлягають господарсько-правовому 

регулюванню. При цьому, страхова діяльність як підприємницька діяльність 

страховиків є різновидом господарської діяльності, а суспільні відносини, які 

складаються у процесі організації і здійснення страхової діяльності, є 

господарськими правовідносинами [5].  

У процесі організації і здійснення страхової діяльності мають місце три 

групи відносин:  

а) відносини між суб’єктами страхової діяльності (страховиками, 

перестраховиками, товариствами взаємного страхування);  

б) відносини між суб’єктами страхової діяльності та іншими учасниками 

відносин у сфері страхової діяльності;  

в) відносини між суб’єктами страхової діяльності та суб’єктами 

організаційно-господарських повноважень у процесі управління страховою 

діяльністю.  

Ознаками страхової діяльності є:  

а) особливий суб’єктний склад: страхову діяльність здійснюють тільки 

страховики (фінансові установи, які одержали ліцензію на здійснення 

страхової діяльності);  

б) особлива сфера здійснення страхової діяльності – сфера суспільного 

виробництва;  

в) зміст страхової діяльності – захист страхових інтересів 

страхувальників.  

Залежно від мети та способу організації і здійснення страхова діяльність 

може бути двох видів: 1) комерційна страхова діяльність; 2) некомерційна 

страхова діяльність [6, с. 273].  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ 

 

Захист прав споживачів є сферою майнового обороту, що має значення 

для держави, у якій формулюються цивілізовані ринкові відносини. Саме 

перехід до ринкової економіки та розширення асортименту запропонованої 

продукції зумовили необхідність визначення чіткої правової регламентації 

відносин між споживачем та суб'єктом господарської діяльності.  

У сучасній літературі проблеми у сфері захисту прав споживачів 

розглядаються досить часто. Вирізняють проблеми як економічні (майнові), і 

правового характеру. 

Зокрема, проблемам правового захисту прав споживачів присвячені 

праці таких науковців як І.В. Апопій, О.В. Дзера, М.М. Дякович, В.М. 

Коссак, В.В. Луць, М.М. Медончак, О. П. Письменної, Г.С. Пілігрім, О.В. 

Старцев, Д.М. Федан, Є.О. Харитонов, Я.І. Шестопалова та інших. Дійсно 

розвиток ринкових відносин супроводжується насиченням ринку 

різноманітними товарами й послугами. Однак цей процес поряд із 

позитивними моментами неминуче призводить до появи такого негативного 

явища, як продаж неякісної й фальсифікованої продукції. Тому в сучасних 

умовах побудови економіки України першорядним є правове регулювання 

соціальних відносин, у тому числі захист споживачів як основних учасників 

ринкових відносин[1]. 

Слід зазначити, що одним з основних конституційних прав громадянина, 

реалізація якого вимагає встановлення певних гарантій, є право громадян на 

придбання товарів належної якості. Відповідно до ст. 50 Конституції 

України: «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному 

гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про 

якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. 

Така інформація ніким не може бути засекречена». 

Законодавство щодо захисту прав споживачів складається з низки 

нормативно-правових актів різних рівнів. Це закони України: «Про захист 

прав споживачів» від 12 травня 1991 р., «Про рекламу» від 3 липня 1996 р., 

«Про метрологію та метрологічну діяльність» від 5 червня 2014 р., «Про 

стандартизацію» від 5 червня 2014 р., «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин» від 

18 травня 2017 р. та ін. Центральне місце в системі захисту прав споживачів 

займає Закон України «Про захист прав споживачів». Закон є спеціальним 

комплексним законодавчим актом, який містить особливі методи і способи 

захисту прав споживачів. Слід зазначити, що цей Закон поширюється на всіх 



126 

споживачів, які знаходяться на території України, під час придбання, 

замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення 

власних побутових потреб. Відповідно до положень Закону споживач має 

право вимагати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного 

ним товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимогам 

нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товари 

(роботи, послуги), як і ними надаються. 

Відносини із захисту прав споживачів виходять із передбаченого 

законодавством комплексу прав споживачів на придбання якісних товарів, 

безпечних для життя, здоров'я, майна споживачів та навколишнього 

середовища, отримання інформації про товари та про їх виробників 

(продавців), державний та громадський захист їх інтересів. 

Проте, окремі норми Закону України «Про захист прав споживачів», 

зокрема стаття 8, що визначає права споживача у разі придбання ним товарів 

неналежної якості, обмежує права споживачів та не враховує всі вимоги, 

визначені в певних положеннях європейського права і потребує приведення у 

відповідність щодо поновлення права споживача на обмін неякісної 

продукції та відшкодування збитків. Відповідно до ст. 8 права споживача 

відрізняються залежно від того, придбав він товар з «недоліками» чи з 

«істотними недоліками». У разі придбання товарів з недоліками споживач 

має право вимагати від продавця або виробника: пропорційного зменшення 

ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк або 

відшкодування витрат на усунення недоліків товару. І лише у разі виявлення 

істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та 

повернення коштів. При цьому доказова база наявності істотного недоліку 

покладається більшою мірою на споживача, тобто застосування такої 

юридичної конструкції, в якій істотний недолік необхідно виявляти лише 

шляхом логічного тлумачення прав споживача, суттєво ускладнює реалізацію 

останнім належних йому прав на розірвання договору і повернення коштів              

[4, с. 100]. 

Варто зазначити, що тенденція до регулювання захисту прав споживачів 

у разі продажу товару неналежної якості на кодифікованому рівні властива 

Італії (II CodiceCivileItaliano 16 marzo 1942, n. 262, CodicedelconsumoItaliano 6 

settembre 2005, n. 206), Німеччині (BürgerlichesGesetzbuchvom 18. August 

1896), Австрії (AllgemeinesbürgerlichesGesetzbuchvon 1811), Польщі 

(Kodekscywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.)[5, с. 40]. За загальним правилом, 

встановленим у Директиві 1999/44/ЄС, продавець несе відповідальність 

перед споживачем за неналежну якість товару, що існує на момент його 

передачі (ч. 1 ст. 3), якщо вона виявиться протягом двох років з моменту 

передачі товару (ч. 1 ст. 5). У Директиві 1999/44/ЄС не передбачено 

зобов’язання покупця перевіряти якість товару в момент його передачі. 

Проте відповідно до Віденської конвенції 1980 р. про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів, покупець зобов’язаний перевіряти якість товару та 

повідомляти продавця про неналежну якість товару в розумний строк після 

того, як вона була чи повинна була б бути ним виявленою. Здебільшого у 



127 

судовій практиці оцінне поняття «розумний строк» стосовно даної категорії 

справ визначається в межах одного місяця після того, як покупець виявив чи 

зобов’язаний був виявити неналежну якість товару. Положення Директиви 

1999/44/ЄС закріплюють дуже високий рівень захисту прав покупця, в той 

час, як положення Віденської конвенції 1980 р. про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів, а також судова практика, яка на ній ґрунтується, 

забезпечують вищий рівень захисту прав продавця [6, с. 38].  

Безумовно, законодавцем передбачено широке коло прав, гарантій та 

засобів захисту прав споживача як сторони при купівлі різних товарів. Проте 

реалізація деяких із них, у зв'язку з відсутністю конкретних критеріїв та 

методик, на нашу думку, має невизначений характер, тому є підставою для 

різної правозастосовної практики. 

Отже, євроінтеграційні прагнення України передбачають адаптацію 

національного законодавства до законодавства ЄС, вивчення конкретного 

досвіду європейських країн щодо імплементації стандартів ЄС до своїх 

національних систем. 
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ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 

безперервним зростанням значення фінансових інструментів, де особливе 

місце займають цінні папери. Емісія акцій при створенні акціонерних 

товариств у процесі приватизації державних підприємств дала поштовх 

становленню та подальшому розвитку ринку цінних паперів в Україні. Своєю 
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чергою проведення масової приватизації привело до емісії великої кількості 

інших видів цінних паперів,що знаходяться в обігу,їхніх власників,а також 

акціонерів, які володіють акціями [1, с.93].  

Ринок цінних паперів будь якої розвиненої держави є вагомим і 

необхідним елементом її економіки зважаючи не лише на обсяги операцій, 

що на ньому здійснюються, а першочергово – на його значення для розвитку 

держави та її суб’єктів. Через ринок цінних паперів акумулюються грошові 

нагромадження кредитно фінансових інститутів, корпорацій, підприємств, 

держав, приватних осіб і спрямовуються на виробниче та невиробниче 

вкладення капіталів. З огляду на це, Україна, як і будь яка інша країна, 

зацікавлена у функціонуванні ефективного ринку цінних паперів – завданням 

ринку цінних паперів є створення умов та забезпечення повного та швидкого 

переливання заощаджень в інвестиції. Слід також враховувати, що 

вітчизняний ринок цінних паперів потенційно значно перевищує можливості 

цілого ряду країн (наприклад Угорщини, Румунії, Польщі та інших) [2, с.88].  

Безперечним є і зв’язок держави як суб’єкта управління та економіки як 

об’єкта управління, адже державне управління економікою та ринком цінних 

паперів зокрема є об’єктивною необхідністю і важливою передумовою її 

нормального розвитку та функціонування. Держава представляє собою 

основний інструмент політичної системи суспільства, що здійснює 

управління останнім, охорону його економічної та соціальної структури.                   

В Україні питання, пов’язані з поняттям, правовим режимом та обігом цінних 

паперів, знайшли своє відображення у працях І. Безклубого, В. Бірюкова,                 

О. Винник, В. Долинської, Ю. Кравченко, Н. Кузнєцової, І. Назарчука,                     

В. Колесника, А. Мозгового, О. Онуфрієнко, А. Пилипенко, В. Посполітак,   

В. Щербини та інші [3, с.243]. 

Цінним папером є документ установленої форми з відповідними 

реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає 

взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і 

особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за 

таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та 

прав за цінним папером іншим особам. 

Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на 

емісійні або неемісійні. 

Емісійні цінні папери - це цінні папери, що посвідчують однакові права 

їх власників у межах одного випуску цінних паперів стосовно особи, яка бере 

на себе відповідні зобов’язання (емітента). 

До емісійних цінних паперів належать: 

1) акції; 

2) акції корпоративних інвестиційних фондів; 

3) корпоративні облігації; 

4) облігації місцевих позик; 

5) державні облігації України; 

6) облігації міжнародних фінансових організацій; 

7) депозитні сертифікати банків; 
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8) іпотечні облігації; 

9) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН); 

10) інвестиційні сертифікати; 

11) казначейські зобов’язання України; 

12) державні деривативи; 

13) опціонні сертифікати; 

14) фондові варанти; 

15) кредитні ноти; 

16) депозитарні розписки [4, с.17]. 

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що цінні папери є одним з 

наслідків і одночасно причиною значого поштовху та становлення ринкової 

економіки. Складність розуміння правової природи цінних паперів полягає в 

тому, що їх еволюційні зрушення породжуються паралельно двома різними 

правовими сім’ями. Та саме в розбіжності правозастосування в свою чергу 

можна зрозуміти природу породженого цими системами дуалізму цінних 

паперів. Відтак, цінні папери слід розуміти відразу в кількох формах: як річ 

та як сукупність прав. Надання переваги одному з цих значень не буде 

означати помилковість судження, адже аргументів хватає в обох сторін. Сам 

ж дуалізм, на мою думку є штучним явищем, та після неминучого 

поєднання.правових систем та уніфікації світової практики як явище - буде 

подоланий.  

Додатково був проведений аналіз законодавства для окреслення 

правового режиму існування цінних паперів Також було доповнено 

законодавчу класифікацію цінних паперів іншими не менш суттєвими 

критеріями, які побутують серед провідних науковців. Такі класифікації 

допомагають краще зрозуміти багатогранність розуміння правової та 

економічної природи цінних паперів. Окрім цього, було проведено аналіз 

звітів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та 

доктринальних джерел, для виявлення основних переваг та актуальних 

проблем функціонування ринку цінних паперів [5, с.20].  

До переваг можна додати хоч і повільну, але стабільну модернізацію 

законодавства в сфері правового регулювання фондового ринку, та 

прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав інвесторів», що значно підвищив гарантії дрібних 

вкладників, забезпечив функціонування відновних інституцій у випадку 

порушень прав вкладників, та допоміг частково вирішити проблему 

існування так званих «квазіпублічних» товариств.  

Ще однією позитивною рисою слухує частково позитивна динаміка 

приросту капіталу на фондовому ринку, відповідно до вищевказаних звітів.  

Та по при це, все ще проблемним залишається питання прозорості ринку 

цінних паперів, відсутності достатнього рівня інформування вкладників та 

складна соціально- економічна та політична ситуація, що в свою чергу 

гальмує економіку, відлякує влкдаників та в цілому заважає якісному 

впровадженню нових фінансових інструментів. Іншою не менш важливою 

проблемою є слабка юридична техніка головного тематичного законодавства, 
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в якому подекуди не були враховані рекомендації міжнародної спільноти, а 

його трактування може породжувати викривлене розуміння думки 

законодавця [6, с.134].  
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Право власності є одним із основних прав людини, яке захищається 

державою. Як зазначає ст. 13 Конституції України «держава забезпечує 

захист прав усіх суб’єктів права власності» [1]. 

Норми Конституції України щодо захисту права власності знайшли своє 

подальше втілення та практичне застосування у галузі цивільного права.  

Під захистом права власності розуміють систему способів, які 

застосовуються у випадку порушення прав власника і які спрямовані на 

відновлення та захист майнової сфери власника. Важливим є законодавчо 

закріплений у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) принцип, 

згідно з яким забезпечується рівний захист усіх суб’єктів права власності, а 

отже, жоден із них немає пільг чи переваг [2]. 

Дослідженню проблем захисту права власності, а також окремих 

способів захисту прав присвячені праці провідних науковців: 

В.В.Бутньова,О.В. Дзери, І.О. Дзери, Т.С. Ківалова, І.В. Спасибо-Фатєєва, 

Є.О. Харитонова, Р.Б. Шишки та інших. 

Захист права власності є самостійним суб’єктивним правом, яке виникає 

в момент виникнення загрози його порушення або оспорювання. У зміст 

даного права включається правомочності, кожна з яких полягає у здійсненні 
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активних позитивних дій. У правовідносинах щодо захисту права власності 

предметом захисту виступають безпосередньо права на зазначені об’єкти. 
Саме права можуть бути порушені з боку інших осіб, і саме щодо них 

цивільним законодавством передбачено низку способів, якими особа може 

захистити свої порушені чи оспорювані права та охоронювані законом 
інтереси. Суб’єктами правовідносин щодо захисту права власності є: з одного 

боку ― особи, які наділені правами власності щодо об’єкта та особи, що 

утримують у себе майно на підставі відповідних договорів або закону, які на 
підставі норм права уповноважені вимагати захисту порушених суб’єктивних 

прав; з іншого боку – особи, неправомірними діями яких порушено 

суб’єктивні права на об’єкти власності [3].  
Найбільшого поширення у правовій науці набув поділ цивільно-

правових способів захисту на речово-правові, зобов’язально-правові та 

спеціальні [4, с. 527].  
До речово-правових позовів традиційно відносять віндикаційний позов 

(вимоги не володіючого власника до незаконного володільця про 

витребування майна), негаторний позов (вимоги власника щодо усунення 
порушень права власності, які не пов’язані з володінням, позов власника про 

визнання права власності.  

Також ч.2 ст. 386 ЦК України встановлено, що власник, який має 

підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою 
особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, 

які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для 

запобігання такому порушенню [2]. 
Зобов'язально – правові способи захисту поділяються на договірні та 

позадоговірні. У договірних зобов’язаннях уповноважена особа може 

захистити своє право власності шляхом примусу боржника виконати 
обов’язок в натурі; розірвання договору; застосування мір відповідальності, 

передбачених договором чи інших заходів, передбачених договором або 

законом (наприклад, повернення сторонам майна, переданого ними на 
виконання договору, повернення майна, переданого власником у орендне чи 

інше тимчасове користування) [5, с. 32].  

До недоговірних (позадоговірних) зобов’язань правова доктрина 
відносить публічне обіцяння винагороди, ведення чужих справ без 

доручення, запобігання загрози шкоді чужому майну, рятування здоров’я та 

життя іншої особи, заподіяння шкоди, створення небезпеки (загрози) життю 
та здоров’ю фізичних осіб, а також їхньому майну та майну юридичних осіб 

[6, с. 17]. 

Спеціальні способи захисту: позови про захист прав співвласників у разі 
виділу, поділу та продажу спільного майна; засоби захисту права власності 

померлих та осіб, визнаних безвісти відсутніми або оголошених померлими; 

засоби захисту прав власників від неправомірного чи правомірного 
втручання державних органів, органів місцевого самоврядування та в 

надзвичайних ситуаціях; інші спеціальні засоби, обумовлені особливим 

колом уповноважених чи зобов’язаних осіб та надзвичайними обставинами 

[5, с.33]. 
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Отже, способи захисту права власності мають на меті захист права 

власності у разі його порушення, невизнання або оспорювання. При цьому. 

вибір способу захисту здійснюється самим власником, встановлюється 

договором чи актами цивільного законодавства в порядку та на умовах, 

визначених законом. 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.  

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV 

URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text. 

3. Гнатів О.Б. Захист права власності в цивільному праві: дис… канд. 

юр.наук. 12.00.03/Львівський національний ун-т ім. Франка. Львів, 2014. 

URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/907/1/pdf. 

4. Цивільне право України: у 2 кн. Кн. 2: підручник / ред. І. О. Дзера,                   

Н. С. Кузнєцова. К.: Юрінком Інтер, 2002. 784 с.  

5. Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. 

К., 2001. 255 с. 

6. Зобов’язальне право: теорія і практика : навч. посібн. для студентів 

юридич. вузів і фак. ун-тів / за ред. О. В. Дзери. К. : Юрінком Інтер, 2000.     

912 с.  

 

Марина Кулак, 2 курс, група ПР-22д 

Науковий керівник: Ірина Білоус, 

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

 

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 

 

Розуміння позовної давності залишалося незмінним з радянських часів, 

проте з набранням чинності Цивільним кодексом (далі – ЦК) України 

поняття позовної давності було змінено і потребує осмислення з метою 

гармонізації цього цивільно-правового явища з іншими правовими 

категоріями [1, 3 с.]. 

Правильне визначення поняття «позовна давність» потребує 

виокремлення його ключових особливостей. Для цього проаналізуємо 

найбільш типові дефініції позовної давності, що існують у доктрині 

цивільного права. 

М. Ринг зазначав, що позовною давністю є припинення права на позов 

унаслідок непред’явлення позову протягом вказаного в законі строку. 

Основний наголос у цій дефініції автор робить на припиненні права на позов, 

а підставою для цього є не пред’явлення позову протягом вказаного строку. 

На думку С. Абрамова, позовна давність – це строк, протягом якого 

може мати місце примусове здійснення права через суд шляхом позову .У цій 

дефініції автор приділяє увагу саме примусовій реалізації права за 

допомогою суду.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/907/1/pdf
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О. Іоффе визначав позовну давність як час, із спливом якого гаситься 

можливість примусової реалізації порушеного цивільного права за 

допомогою цивільного позову . Аналіз цього визначення свідчить, що автор 

звертає увагу на те, що протягом строку позовної давності можливістю 

примусової реалізації наділене саме порушене цивільне право, а не право на 

захист порушеного цивільного права [1, 5с.]. 

Інститут позовної давності має цивільноправову природу і реалізує 

конституційне право людини та громадянина. 

Значення цього інституту переоцінити важко. Позовна давність визначає 

рамки захисту порушеного права в судовому порядку. Враховуючи, що право 

на судовий захист є центральним конституційним правом людини та 

громадянина, механізм здійснення даного права несе в собі не тільки 

теоретичну цінність, але й практичну значимість. 

Позовна давність відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності 

цивільно-правових договорів, своєчасності захисту прав учасників цивільних 

правовідносин. Позовна давність спрямована на те, щоб учасники цивільного 

обігу були дисциплінованими [2,12 с]. 

Особливе значення інституту позовної давності полягає в тому, що він 

становить одну з гарантій захисту прав і обов’язків особи відповідно до 

законодавства України та забезпечує зміцнення дисципліни в учасників 

цивільно-правових та інших відносин. Право особи на судовий захист 

гарантується Конституцією України та найважливішими міжнародними 

правовими актами. Нормативно зазначено, що кожна особа, яка вважає, що її 

права та свободи порушено, має право звернутися за захистом своїх прав до 

суду, тобто має право на судовий захист. Проте право на такий захист 

законодавчо обмежено, оскільки держава не може залишити вирішення 

питання про строки захисту того чи іншого порушеного права на особу, тому 

що це призведе до затягнення процесу та інших негативних наслідків.  

З огляду на те, що окремі аспекти позовної давності в цивільному праві 

отримали широке наукове вивчення, питання природи та розвитку позовної 

давності має велике значення та сьогодні є актуальним, оскільки, дослідивши 

ґенезу інституту позовної давності, можливо вдосконалити існуючу систему 

захисту прав та порушених інтересів осіб, а також розвивати її в 

прогресивному напрямку.  

Історичні аспекти розвитку інституту позовної давності в цивільних 

правовідносинах розглядали такі провідні вчені та юристи, як І.Є. Енгельман, 

М.Я. Кириллова, І.А. Фаршатов, А.М. Гужва, В І. Цікало, О.В. Шовкова, П.Д. 

Гуйван та ін. Проте, зважаючи на необхідність подальшого вивчення та 

дослідження теми виникнення та розвитку позовної давності, вбачається 

необхідність розгляду зазначеної тематики [6]. 

Надане законодавцем визначення позовної давності не можна тлумачити 

буквально, помилково вважати, що оскільки позовна давність - це строк, у 

межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого 

цивільного права або інтересу, то після спливу цього строку особа 

позбавляється можливості звернутися до суду. Такий підхід нівелює сутність 
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позовної давності як інституту матеріального права, адже суд повинен 

прийняти позов і після спливу позовної давності, він застосовує позовну 

давність лише за заявою сторони у спорі та за наявності поважних причин 

може поновити строк позовної давності (ст. 267 ЦК). Який висновок можна 

зробити з цього визначення, з урахуванням співвідношення статей 256,                   

267 ЦК.  

З. В. Ромовська зазначає, що позовна давність змінює сам характер 

звернення до суду: якщо в межах позовної давності звернення до суду - це 

вимога про захист, то після спливу позовної давності звернення має характер 

прохання, оскільки реальний захист залежить від ставлення відповідача до 

застосування позовної давності та суду до причин пропущення позовної 

давності. І це дійсно так, якщо у ст. 256 ЦК, у якій сформульовано легальне 

визначення, йдеться про вимогу про захист права, тоді як ч. 2 ст. 267 ЦК 

вказує, що заява про захист цивільного права приймається судом незалежно 

від спливу позовної давності [5]. 

Позовна давність як правовий інститут походить із римського права. У 

стародавньому римському праві не існувало позовної давності, всі позови 

вважалися вічними, тому могли бути заявлені й розглянутi незалежно від 

часу, що минув після порушення права .Класичне римське право позовної 

давності в розумінні погашення процесуальних прав унаслідок господарської 

i правової бездiяльності уповноваженої особи протягом встановленого 

законом строку не знало. Тобто за тих часів було правило: поки існувало 

саме право, то існувало й право на позов для захисту існуючого порушеного 

права.  

B Україні інститут давності в цивільних правовідносинах бере свій 

початок із Віслицького статуту польського короля Казимира 1347 року, який 

діяв на західноукраїнських землях. У статуті виявлено 8 статей, присвячених 

праву давності. Ці статті розміщені непослідовно і мають казуальний стиль 

викладу. Якщо наступні правові документи, в яких давалася регламентація 

давності, мали загальний стиль викладу і містили перелік вимог, що їх 

давність не стосувалася, то статут короля Казимира, навпаки, згадував лише 

про ті вимоги, на які давність поширювалася. Зокрема, Віслицьким статутом 

установлювалася 30-річна давність для викупу маєтків, що перебували в 

заставі; 6-річнa давність – для витребування майна вдови; 2-річна давність – 

для звернення зі скаргою на самовільне зведення плотів у чужому маєтку; 

давність тривалістю в 3 роки і 3 місяці – для витребування у колишніх 

опікунів дітьми, що вийшли з-під опіки; 4-річна давність – для витребування 

позикодавцем своїх грошей у боржника . 

Набагато більше уваги інституту позовної давності приділено в 

Cоборному положенні царя Олексія Михайловича 1649 року, де розширено 

зміст позовної давності та містяться конкретні правила її застосування.У 

цьому історичному правовому документі встановлювалося декілька строків 

позовної давності, в залежності від вимог, на які вона поширювалася. 
Позовна давність тривалістю в 40 років установлювалася для молодших 

братів, починалася з настанням їхнього повноліття, протягом неї вони мали 
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право вимагати повернення незаконно проданої чи закладеної старшим 
братом вотчини, яка знаходилася в спільному володінні братів                           
(ст. 13 гл. XVII). Таким чином, ми спостерігаємо прагнення законодавця 
захистити право власності неповнолітніх дітей. 

У період перебування українських земель під владою Російської імперії 
Ф.І. Давидович зібрав правові норми, що були чинними на той час на 
Лівобережній та Правобережній Україні, у Зібранні малоросійських прав 
1807 року. Слід зазначити, що ЗMП оперувало термінами «давність» та 
«давність земська», однак не надавало їм нормативного визначення та 
використовувало їх для позначення давності як набувальної, так і позовної. 
Земська давність була найпоширенішою серед цивільно-правових відносин і 
Тривала 10 років [6,96 с.]. 

Радянський період в історії позовної давності в цивільних 
правовідносинах представлений двома Цивільними кодексами Української 
Радянської Соціалістичної Республіки 1922 і 1963 років .Слід зазначити, що 
за ЦК УPСP 1963 року пред’явлення позову як факту для переривання строку 
позовної давності було недостатньо, обов’язковою умовою передбачався 
розгляд позову судом, тому що залишення позову без розгляду не переривало 
строку позовної давності. Крім того, у ЦК УРСР 1963 року містилися норми, 
які були новими для цивільного законодавства, наприклад: не допускалося 
зарахування вимог, щодо яких минув строк позовної давності (ст.218); 
початок перебігу строку позовної давності за загальним правилом починався 
з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися прo порушення свого 
права. 

Цивільний кодекс України 2003 року у ст. 256 встановлює, що позовна 
давність – це строк, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою 
про захист свого цивільного права та інтересу [7, ст.256,8].  

Відповідно до Цивільного кодексу України позовна давність поділяється 
на загальну і спеціальну. Загальна позовна давність встановлюється 
тривалістю у три роки, що визначено статтею 257 даного кодексу. Вона 
застосовується до всіх позовів, крім тих, для яких встановлені спеціальні 
правила. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися 
спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із 
загальною позовною давністю [7, ч. 1 ст. 258,9]. 

Позовна давність слугує правовою гарантією стабільності цивільних 
правовідносин і встановлення меж охорони суб’єктивних прав та 
охoрoнювальних законом інтересів їх учасників. Це уточняє момент появи 
права на дії щодо захисту цих прав. Якщо невиконанням порушуються права 
учасника цивільних правовідносин, той має право задіяти всі засоби, способи 
та форми їх захисту: самостійні дії потерпілого, звернення з вимогою до 
порушника чи до суду за застосуванням примусу до порушника в тому разі, 
коли вони не відновлені в претензійному чи оперативному порядку. Це 
повинне бути зроблено в розумний, виправданий строк. 

Інститут позовної давності має цивільно-правову природу, оскільки як 
юридичний факт установлює правові наслідки, визначає строки для захисту 
порушеного цивільного матеріального права або інтересу за допомогою 
примусових заходів. 
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Отже, формування інституту позовної давності відбувалося поступово i 

бере свій початок із права Стародавнього Риму. Можна зробити висновок, що 

в українському цивільному законодавстві ґенеза поняття «позовна давність» 

почалася з Руськoї Правди, де були відсутні тлумачення цієї правової 

категорії. Було запроваджено десятирічну позовну давність у Литовських 

статутах, при цьому було встановлено правові наслідки спливу строку 

позовної давності та умови їх застосування судом. В інших законодавчих 

актах було розширено правове регулювання інституту позовної давності, а 

йoгo доктринальне вчення здійснювалося досить інтенсивно та триває 

дотепер, залежно від характеру економічних та інших особливостей 

суспільного устрою.  
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 

 

 Розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ) в окремій країні є 

ознакою рівня економічного розвитку її суспільства, бо тут створюються 

робочі місця, розвивається конкурентне середовище, що стабілізує 

економіку, формується середній клас, а як наслідок зростає добробут та 

рівень життя населення. Малий бізнес має велику потребу у різних видах 

фінансування і цей попит залишається незадоволеним. В цьому аспекті 

значний внесок у доступ МСБ до фінансування можуть зіграти активізація 

розвитку лізингової галузі як альтернатива банківському кредитуванню. На 

сьогоднішній день лізинг у розвинених країнах, зокрема у США є основним 

механізмом, через який реалізуються інвестиції, тоді як для України лізинг є 

новим, проте перспективним інструментом оновлення і розширення 

матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання. Актуальність розвитку 
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лізингових відносин в Україні обумовлена незадовільним технічним станом 

матеріально-технічної бази, оскільки на вітчизняних підприємствах має місце 

значна частка морально застарілого обладнання, що призводить до низької 

ефективності його використання. 

 Питання перешкод, перспектив  та  можливостей  розвитку галузі 

лізингової діяльності частково знайшли  своє  відображення  в  працях                     

М. М. Дученко та Т. В. Павленко , О. Васильчишин, О. Тулай ,                           

Н. С. Ситник, Д. О. Корень.  Колективом авторів у  складі Т. А. Васильєвої,  

А. О. Бойко,  А. В. Кіріл’євої виявлено перспективи розвитку  вітчизняного 

ринку  лізингових  послуг  у контексті трансформації фінансових відносин в 

Україні та обґрунтовано роль лізингу в  процесах  фінансово-кредитного  

забезпечення  підприємств.  Цінні пропозиції  щодо вдосконалення наявного 

механізму фінансового  лізингу  на основі державної фінансової підтримки 

екологічно орієнтованих підприємств з використанням  рівня навантаження  

на  наявну працездатну  техніку запропоновано в статті П. Пивовара,                      

О. Чайкіна, Д. Дідуха. [1, с. 3] 

 Лізинг має значний вплив на розвиток як світової, так і національної 

економіки. Лізингові відносини сприяють припливу інвестицій у виробничі 

процеси за рахунок створення ефективнішого та доступнішого для 

вітчизняних підприємств механізму фінансування. Світова практика виділяє 

дві моделі розвитку лізингового бізнесу: європейську та американську. 

Європейська модель передбачає створення великих вузькоспеціалізованих 

компаній, які, як правило, були створені великими банками і згодом можуть 

від них відмежовуватися. В американській моделі компанії утворюються 

приватними підприємцями без участі банків. 

 Стаття 292 ГК України трактує лізинг як господарську діяльність, 

спрямовнану на інвестування власних чи залученних фінансових коштів, яка 

полягає в наданні за договорном лізингу однією сторононю (лізингодавцем) у 

виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений 

строк майна, що належить лізингондавцю або набувається ним у власніснть 

(господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингонодержувача у 

відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати 

лізингонодержувачем періодичних лізингових платежів. [2] 

 Лізингонва діяльнінсть трактується як врегульована нормами права 

господарська діяльність суб’єкта господарювання (лізингодавця), що має 

інвестинційно-інноваційний характер, характеризується публічно-правовим 

регулюванням і здійснюється на професійних засадах за плату для 

досягнення економічного та соціального ефекту і з метою отримання 

прибутну. Проте, вона відзначає, що виходячи із змісту лізингових відносин, 

лізинг є господарською діяльністю тільки для лізингодавця. Для інших 

учасників лізингу (лізингоодержувачів, продавців тощо) лізинг є 

господарською операцією. [3, с. 42] 

 Дослідження особливостей лізингового бізнесу в Україні показало, що 

загальноєвропейські тенденції зменшення обсягів лізингу, подорожчання 

лізингових послуг і пошуку нових фінансових інструментів мають місце й у 
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вітчизняній економічній системі. Одночасно в Україні до специфічних 

проблем лізингових компаній правомірно віднести: різке зростання 

простроченої заборгованості, закритість доступу до відносно дешевих 

фінансових ресурсів через заборону кредитування в іноземній валюті, 

необхідність зміни та реструктуризації графіків платежів для надійних 

клієнтів, дострокове закриття угод,необхідність вилучення предметів лізингу 

в недобросовісних клієнтів, активізація шахрайства,відмова страхових 

компаній від виплат тощо. В умовах ринкової трансформації економіки 

України детального розгляду вимагають питання, пов’язані з фінансовою 

дисципліною лізингоодержувачів і процедурою вилучення предметів лізингу. 

Зокрема, наявні такі проблеми, як відсутність дисципліни сплати лізингових 

платежів; низький рівень обізнаності населення про переваги лізингу перед 

кредитуванням. Потребують розв’язання й проблеми, пов’язані з 

фінансуванням лізингових угод, оскільки брак власного капіталу в 

лізингових компаній для фінансування своїх послуг зумовлює значну частку 

відмов клієнтам щодо фінансування. Разом із цим залучення довгострокових 

позичкових коштів у великих розмірах неможливе без додаткових гарантій 

компаній-засновників або афілійованих структур, що стримує розвиток 

ринку лізингових послуг в Україні. У сучасних умовах, оцінюючи рейтинги 

України як держави, кредитори-нерезиденти вимагають покриття політичних 

ризиків, що суттєво збільшує вартість фінансування. Наявність існуючих 

проблем визначає доцільність створення механізму часткового державного 

гарантування повернення лізингових платежів з метою ефективного 

функціонування лізингової діяльності в Україні, що дозволить підвищити 

кредитоспроможність підприємств, стимулювати надання лізингових послуг 

банківським сектором, перерозподілити кредитні ризики. [4, с. 9] 

 Отже, у висновку слід виокремити те, що на сучасному етапі 

економічного розвитку нашої держави лізинг є найперспективнішим 

фінансовим інструментом, здатним ефективно активізувати інвестиційний 

процес у країні та розвивати виробництво. Виконаний аналіз свідчить про 

невідповідність темпів зростання лізингового ринку потребам промисловості 

та економіки в Україні в цілому. Лізинг має високий потенціал у сфері 

фінансування малого та середнього бізнесу. Однак в Україні він 

використовується недостатньо активно. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується створенням 

нових організаційно-правових форм суб’єктів господарювання. Серед них 

можна виокремити об’єднання підприємств з відносинами контролю-

підпорядкування всередині об’єднання. Такі об’єднання створюються 

внаслідок концентрації в одного суб’єкта господарювання акцій (часток у 

статутному капіталі) інших таких суб’єктів і на практиці називаються 

об’єднаннями холдингового типу, холдинговими групами або холдингами. 

Окремі проблеми організації і діяльності холдингів висвітлені у 

наукових працях І.В. Бейцун, О. М. Вінник, С.М. Грудницької,                               

Д.В. Задихайла, В.М. Кравчука, А.І. Кушнір, В.В. Лаптєва, К.Я. Портной,      

І.С. Шиткіної, та ін. Однак залишаються питання стосовно правового статусу 

холдингів, які потребують додаткового теоретичного аналізу та дослідження. 

Порядок створення, функціонування та діяльності холдингових 

компаній в державі регулюється Законом України «Про холдингові компанії 

в Україні», Законом України «Про банки і банківську діяльність», Цивільним 

та Господарським кодексами й іншими нормативними актами. 

Термін «холдинг» являється похідним від англійського to hold - щось, 

що особа має/контролю, а саме поняття «холдинг» означає утримувач 

великих пакетів акцій або часток в статутному капіталі численних дочірніх 

компаній. Таким чином, на початку терміном «холдинг» позначали головну 

компанію, якій належить контрольний пакет акцій іншої компанії. Перші 

холдингові компанії з’явилися близько 1830 р. серед залізничних компаній, 

пізніше, між 1830 i 1860 рр., виникають телеграфні та телефонні холдингові 

компанії, такі, як Western Union i the American Bell Telephone, що були 

предками сучасного холдингового гіганта AT & T. 

В юридичній науці на сьогодні єдиного підходу до визначення поняття 

холдингових компаній немає. Доктринально сформувалися окремі підходи до 

тлумачення термінів «холдинг» та «холдингова компанія». Відповідно до 

першої концепції «холдингова компанія» і «холдинг» є тотожні поняття, які 

позначають групу або об’єднання юридичних осіб. Зокрема, І.С. Шиткіна, 

зазначає, що «холдинги» або «холдингові компанії» є різновидом групи осіб, 

заснованої на відносинах економічної залежності і контролю, учасники якої, 

зберігаючи юридичну самостійність, у своїй підприємницькій діяльності 

підкоряються одному з учасників групи, який в силу володіння 

контрольними пакетами акцій або частками участі в статутному капіталі, 

договору або інших обставин здійснює визначальний вплив на прийняття 

рішень іншими учасниками групи [1, с. 15]. Відповідно до другого розуміння 

холдингова компанія і холдинг — одне i те саме поняття, що визначає 
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юридичну особу, яка здійснює контроль над дочірнім(ми) 

підприємством(ами). На думку, Т. Келлера під «холдингом» або 

«холдинговою компанією» варто розуміти підприємство, головною сферою 

діяльності якого є розрахована на тривалий термін пайова участь в одному 

(або декількох) виробничо самостійних підприємствах» [2, с. 17]. Третя 

позиція базується на тому, що «холдинг» та «холдингова компанія» являють 

собою різні поняття. Прибічником цього підходу є В.А. Лаптєв, який 

розрізняв поняття «холдинг» та «холдингова компанія», вказуючи на те, що 

«у холдингах... функції по придбанню прав і обов'язків від імені холдингу 

(учасників холдингу) здійснює холдингова компанія, що діє в інтересах 

учасників холдингу на підставі договору про створення холдингу» [3, с. 55]. 

Окремі дослідники правової природи холдингу дотримуються позиції, 

відповідно до якої «холдинг» є організаційно об’єднаною групою 

юридичних осіб, при якій безпосередньо «холдинговою компанією» 

вважається материнська (панівна) компанія. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про холдингові компанії в 

Україні» від 15 березня 2006 р.[4] холдингова компанія визначається як 

акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається 

холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або 

більше корпоративних підприємств. Подібне визначення міститься й у                  

п. 5 ст. 126 ГК України, відповідно до якого холдингова компанія – це 

публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також 

розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, 

паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що 

перебувають у державній власності). 

Таким чином, згідно з чинного законодавства визначальними ознаками 

холдингової компанії є: по-перше, за організаційно-правовою формою є 

публічним акціонерним товариством; по-друге, здійснює володіння, 

користування та розпорядження холдинговими корпоративними пакетами 

акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств. Проте ці 

ознаки не дають можливості повною мірою визначити ні характерні риси 

холдингової компанії, ні особливості аграрної холдингової компанії. 

О.М. Вінник, під холдинговою компанією розуміє суб’єкта 

організаційно-господарських повноважень щодо своїх корпоративних 

підприємств завдяки володінню контрольними пакетами акцій [5, c. 195]. 

Науковець окремо виділила також характерні риси холдингу, серед яких: 

особливий склад учасників (холдингова компанія і корпоративні 

підприємства); специфіка правового становища учасників холдингу 

(холдингова компанія – суб’єкт організаційно-господарських повноважень 

щодо своїх корпоративних підприємств, а корпоративні підприємства – 

суб’єкти господарювання, що перебувають у вирішальній залежності від 

холдингової компанії); існування відносин контролю-підпорядкування, що 

зумовлені наявністю у холдингової компанії можливостей контролювати 

корпоративні підприємства завдяки володінню контрольними пакетами 

акцій.  
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Отже, в результаті проведеного аналізу наукових підходів до поняття 

холдингу, законодавства можна зазначити, що холдинг – це група 

підприємств простої чи складної структури, до якої входить одна холдингова 

компанія та не менше двох корпоративних підприємств, які пов’язані з 

холдинговою компанією відносинами економічної та/або організаційної 

залежності, створена з метою досягнення спільних економічних цілей 

шляхом здійснення холдинговою компанією управління щодо 

корпоративних підприємств. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Становлення цивілізованого ринку в Україні неможливе без розвитку 

конкуренції. Для забезпечення нормальної конкурентної боротьби в країнах з 

ринковою економікою створено антимонопольне законодавство. Конкуренція 

є дуже важливим елементом ринкової економіки. Конкурентні відносини 

сприяють розвитку підприємництва, а також вимагають усебічної підтримки 

на законодавчому рівні, включаючи правові механізми захисту і притягнення 

до відповідальності за порушення конкурентного середовища. Тому саме 

законодавство є основою підтримки конкуренції і її захисту.  

Слід зазначити, що вперше на законодавчому рівні необхідність 

правового регулювання конкуренції була встановлена в законодавстві США, 

в Акті для захисту торгівлі і комерції від протизаконних обмежень і 

монополії (Закон Шермана) 1890 р., де проголошувалася кримінальна 

відповідальність за монополію, обмеження торгівлі, створення союзу 

компаній та змову з метою порушення конкуренції. В Акті передбачається, 

що кожен договір, угода у формі трасту або іншій формі або змова з метою 

обмеження торгівлі чи комерції між декількома штатами або з іноземними 

державами – оголошується протизаконним[1]. 

Сучасне конкурентне законодавство почало формуватися на початку 
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90-х років, коли були прийняті та набули чинності деякі законодавчі акти, 

спрямовані на боротьбу з недобросовісною конкуренцією і монополістичною 

діяльністю. Вже починаючи з кінця 1990-х рр. антимонопольна політика стає 

елементом міжнародних економічних відносин de facto, про що говорить 

поява двосторонніх угод (в основному, міжурядових) про кооперацію у сфері 

захисту конкуренції. Ці угоди вже не тільки фіксують загальні принципи, а й 

спрямовані на вирішення практичних питань. Такі угоди на сьогоднішній 

день укладені між найбільшими розвиненими країнами і регіонами, серед 

яких слід виділити угоду між США та ЄС про застосування конкурентного 

законодавства, яка була підписана в 1991 р.й набула чинності в 1995 р.; угоду 

між США та Японією 1999 р.; угоду між ЄС та Японією 2003 р. та Канадою. 

Одним із основних напрямів діяльності держави для забезпечення 

реалізації прав підприємців є захист економічної конкуренції. Правову 

основу захисту економічної конкуренції складають закони України: «Про 

захист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет», «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», «Про природні монополії»,«Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання» та інші.  

Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

економічна конкуренція є «змаганням між суб’єктами господарювання, що 

здійснюється задля здобуття переваг над іншими суб’єктами 

господарювання, використовуючи власні переваги, завдяки чому виникає 

можливість для покупців та інших суб’єктів господарювання вибирати» [2]. 

Згідно зі ст. 10 Паризької конвенції, уряди всіх держав, які її підписали, 

повинні забезпечити суб’єктів господарювання і громадян адміністративним 

і судовим захистом від недобросовісної конкуренції, з якою вони можуть 

стикнутися. Це означає, що громадянин або підприємець може звернутися за 

захистом своїх порушених прав до певних міжнародно-правових інституцій, 

якщо в межах національної системи їм не було надано належного захисту. 

Таким чином, визнання недобросовісної конкуренції правопорушенням 

фактично дає підстави для сприйняття добросовісної конкуренції 

загальновизнаним благом, що потребує належного та ефективного захисту 

[3].  

В ст. 10 Господарського кодексу України закріплено, що одним з 

напрямів економічної політики України є антимонопольно-конкурентна 

політика, яка спрямована на створення оптимального конкурентного 

середовища діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії 

на умовах недопущення проявів дискримінації.  

В 2012 році Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція 

Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014–2024 рр.[4], в 

якій вперше офіційно було сформульовано основні проблеми із забезпечення 

розвитку конкуренції та методи й шляхи вирішення цих проблем. Зокрема, 

зазначено, що метою програми є розвиток конкуренції на товарних ринках як 

засобу забезпечення сталого економічного зростання, покращення умов для 

їх ефективного функціонування, удосконалення механізму державного 

регулювання таких ринків.  
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За Законом України «Про захист економічної конкуренції», ст. 36, 

органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за: 

заявами суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань, установ, організацій 

про порушення їхніх прав унаслідок дій чи бездіяльності, визначених цим 

Законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

поданнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

органів адміністративно-господарського управління та контролю про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції; власною 

ініціативою органів Антимонопольного комітету України. У разі 

надходження від заявника клопотання про можливість настання негативних 

наслідків, пов’язаних із поданням заяви, та з метою захисту його інтересів 

розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції розпочинається за власною ініціативою органів 

Антимонопольного комітету України. У разі, коли дії чи бездіяльність, що 

містить ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, не має відчутного впливу на умови конкуренції на ринку, 

заявнику може бути відмовлено у розгляді справи[2]. 

Отже, правозастосовна практика і звернення до світового досвіду 

антимонопольного регулювання показали, що, враховуючи особливу 

значущість захисту конкуренції на сучасному етапі розвитку економіки, існує 

об'єктивна необхідність у вдосконаленні правового регулювання відносин по 

захисту конкуренції. 
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ВИДИ ТА СКЛАД ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН, 
ПІДСТАВИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ 

 
Гoспoдарськe закoнoдавствo рeгулює умoви дiяльнoстi рiзних видiв 

суб'єктiв. Кoжeн суб’єкт має закoнoдавчe визначeнi назву i правoвe 
станoвищe. Класифiкацiя суб'єктiв гoспoдарськoгo права на види 
здійснюється згiднo з oб'єктивним матeрiальним критeрiєм.  

 Актуальнiсть тeми рoбoти зумoвлeна нeдoскoналiстю нoрм чиннoгo 
нацioнальнoгo закoнoдавства в царинi правoвoгo забeзпeчeння пeрeтвoрeння 
й функцioнування сучасних гoспoдарських правoвiднoсин, наявнiстю 
прoгалин у правoвoму рeгулюваннi. Oсoбливoї гoстрoти цi прoблeми 
набувають у сфeрi рeгламeнтування гoспoдарських правoвiднoсин [1, с.243]. 

 Прo актуальнiсть oпрацювання тeoрiї названих правoвiднoсин гoвoрить 
i низка нeвирiшeних тeoрeтичних завдань, вiдсутнiсть систeмних i 
кoмплeксних дoслiджeнь сучасних гoспoдарських правoвiднoсин, їх 
рiзнoвидiв й їх систeми, а такoж приватнoправoвих i публiчнo-правoвих засад 
в таких правoвiднoсинах. Складнiсть та багатoаспeктнiсть права, з oднiєї 
стoрoни, та сфeр життєдiяльнoстi суспiльства, з iншoї стoрoни, зумoвлюють 
пoяву та функцioнування рiзнoманiтних правoвих вiднoсин, щo нацiлeнi на 
досягнення пeвнoгo правoвoгo eфeкту. Цe надає змoгу гoвoрити прo кoлo 
правoвiднoсин, щo складають пeвну взаємoузгoджeну систeму, якi мoжна 
пoдiлити на oкрeмi рiзнoвиди. Цeнтральнe мiсцe в систeмi правoвiднoсин 
займають гoспoдарськi правoвiднoсини, щo рeгламeнтуються нoрмами 
гoспoдарськoгo права та нацiлeнi рeгулювання дiяльнoстi суб'єктiв права 
щoдo вирoбництва тoварiв, викoнання рoбiт абo надання пoслуг, а такoж 
здiйснeння владнoгo управлiння цією діяльністю [2, с.105]. 

Питання правoвoгo рeгулювання гoспoдарськoї дiяльнoстi суб'єктiв 
гoспoдарювання були прeдмeтoм дoслiджeння таких вчeних як:                            
В. П. Андрущeнкo, I. В. Булгакoва, O. М. Вiнник, O. П. Вiхрoв,                              
Б. I. Кoрoльoв, В. М. Кравчук, I. М. Кучeрeнкo, Л. Г. Максимeц,                              
В. К. Мамутoв, В. В. Насoнкiн, В. М. Oгарeнкo, O. А. Рeкрут, В. I. Сeмчик,                   
В. М. Сирих, I. Спасибo-Фатєєва, Р. O. Стeфанчук, I. I. Тимoшeнкo,                          
М. В. Тoкмoвцeва, O. I. Харитoнoва, Є. O. Харитoнoва, O. В. Чeрвякoва,                
В. С. Щeрбина та iншi [3, с.93]. 
 Сфeра гoспoдарювання є надзвичайнo складнoю з oгляду на 
різноманітність вiднoсин, щo складаються мiж її суб'єктами та iншими 
учасниками гoспoдарськoгo життя. Вiднoсини, щo виникають при цьoму, 
пoпри свoю багатoманiтнiсть, є гoспoдарськими, oскiльки їм притаманнi 
спiльнi спeцифiчнi oзнаки: 

- сфeра виникнeння - гoспoдарськi систeми будь-якoгo рiвня 
(дeржавнoгo - eкoнoмiка країни, тeритoрiальнoгo - eкoнoмiка пeвнoгo 
рeгioну, лoкальнoгo - суб'єкти гoспoдарювання/гoспoдарськi oрганiзацiї); 
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- урeгульoванiсть цих вiднoсин за дoпoмoгoю гoспoдарськo-правoвих 

нoрм (мiстяться в актах гoспoдарськoгo закoнoдавства - в ширoкoму 

рoзумiннi, в тoму числi устанoвчих дoкумeнтах), у пeвних випадках - щe й за 

допомогою гoспoдарських дoгoвoрiв (як правoвoгo дoкумeнта), щo 

забезпечують iндивiдуальнe "пiдрeгулювання" з урахуванням спeцифiки 

гoспoдарськoгo зв'язку; 

- oсoбливий суб'єктний склад (oбoв'язкoвим учасникoм цих вiднoсин є 

суб'єкти гoспoдарювання - iндивiдуальнi пiдприємцi та/абo гoспoдарськi 

oрганiзацiї, в пeвних випадках суб'єкти oрганiзацiйнo/управлiнськo- 

гoспoдарських пoвнoважeнь (oргани дeржавнoї влади: гoспoдарськi та 

функцioнальнi мiнiстeрства/вiдoмства; oргани мiсцeвoгo самoврядування, 

надiлeнi гoспoдарськoю кoмпeтeнцiєю; гoспoдарськi oб'єднання; хoлдингoвi 

кoмпанiї, заснoвники та власники майна суб'єктiв гoспoдарювання); крiм 

тoгo, участь у цих вiднoсинах такoж бeруть (мoжуть брати) спoживачi, 

грoмадяни, грoмадськi та iншi oрганiзацiї, якi виступають заснoвниками 

суб'єктiв гoспoдарювання чи здiйснюють щoдo них oрганiзацiйнo-

гoспoдарськi пoвнoважeння на oснoвi вiднoсин власнoстi (ч. 1 ст. 2 ГК 

України); 

- oб'єктoм гoспoдарських правoвiднoсин є майнo у фoрмi рeчeй i 

бeзтiлeснoгo манна/нeматeрiальних активiв (у тoму числi oб'єктiв права 

iнтeлeктуальнoї та права прoмислoвoї власнoстi), нeoбхiднe для oрганiзацiї та 

бeзпoсeрeдньoгo здiйснeння гoспoдарськoї дiяльнoстi; 

- змiст - суб'єктивнi права та oбoв'язки суб'єктiв гoспoдарювання й 

суб'єктiв oрганiзацiйнo-гoспoдарських пoвнoважeнь та iнших учасникiв 

гoспoдарськoгo життя, визначeнi нoрмативнo-правoвими актами 

(господарським закoнoдавствoм) та iншими правoвими дoкумeнтами 

(дoгoвoрами, зoкрeма), а такoж рeальнi дiї зазначeних oсiб щoдo рeалiзацiї 

цих прав та oбoв'язкiв, спрямoванi на бeзпoсeрeднє здiйснeння гoспoдарськoї 

дiяльнoстi (виготовлення прoдукцiї, викoнання рoбiт, падання пoслуг) та/абo 

oрганiзацiя/ управлiння такoю дiяльнiстю; 

- пoєднання майнoвих та oрганiзацiйних eлeмeнтiв; так, ствoрeння 

гoспoдарськoї oрганiзацiї вимагає: 

 1) сукупнoстi oрганiзацiйних дiй учасників у фoрмi укладeння 

заснoвницькoгo дoгoвoру (якщo заснoвникiв двoє i бiльшe), скликання та 

прoвeдeння устанoвчих збoрiв (у пeрeдбачeних закoнoм випадках), 

здiйснeння дeржавнoї рeєстрацiї нoвoствoрюванoї oрганiзацiї, oтримання 

нeoбхiдних ліцензій та iнших дoзвoлiв; 

 2) надiлeння нoвoствoрюванoї oрганiзацiї нeoбхiдним для 

запoчаткування та здiйснeння нeю вiдпoвiднoї (визначeнoї устанoвчими 

дoкумeнтами з урахуванням вимoг закoну) гoспoдарськoї дiяльнoстi 

майнoвoю базoю з визначeнням правoвoгo титулу майна (правo власнoстi, 

правo гoспoдарськoгo вiдання, правo oпeративнoгo управлiння; 

- вiддзeркалeння в гoспoдарських правoвiднoсинах публiчних інтересів 

(дeржави, суспiльства, значних прoшаркiв суспiльства, зoкрeма, спoживачiв) 

та приватних iнтeрeсiв (нoсiями яких є кoнкрeтнi суб'єкти гoспoдарювання, 
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за виняткoм дeржавних i кoмунальних), нeoбхiднiсть їх збалансoванoгo 

врахування в прoцeсi їх дeржавнoгo (в тoму числi нoрмативнo-правoвoгo) 

рeгулювання; 

- пiдстави виникнeння, змiни та припинeння: юридичнi факти, щo 

мoжуть бути рiзних видiв: частo-густo цe i дiї чи бeздiяльнiсть (як 

правoмiрнi, так i нeправoмiрнi) суб'єктiв правoвiднoсин) чи пoдiї (стихiйнe 

лихo, внаслiдoк якoгo булo пoшкoджeнo майнo пiдприємця; смeрть власника 

кoнтрoльнoгo пакeта акцiй, який кoнтрoлював акцioнeрнe тoвариствo, i 

спадкування таких акцій кiлькoма oсoбами з рiзними/прoтилeжними 

iнтeрeсами щoдo управлiння набутими в рeзультатi цьoгo кoрпoративними 

правами); 

- складнiсть i багатoланкoвiсть (права та oбoв'язки oднoгo суб'єкта 

кореспондують права та oбoв'язки iншим/кiлькoм суб'єктам) та їх 

дoвгoтривалiсть: гoспoдарськi зв'язки зазвичай є тривалими, хoча i з пeвними 

пeрeрвами; 

- значний ступiнь дeржавнoгo рeгулювання (з бoку дeржави iз 

застoсуванням вiдпoвiдних правoвих фoрм i мeтoдiв) у пoєднаннi з 

локальним рeгулюванням (самими суб'єктами гoспoдарювання, власниками 

їхньoгo майна), щo зумoвлeнo, з oднoгo бoку, суспiльним значeнням сфeри 

гoспoдарювання, складнiстю гoспoдарських зв'язкiв, а з iншoгo, - 

нeoбхiднiстю забезпечення суб'єктам гoспoдарювання нeoбхiднoгo для 

функцioнування в умoвах динамічних ринкoвих вiднoсин свoбoди вибoру 

варiанта oптимальнoї пoвeдiнки, щo вiддзeркалюється в лoкальних актах 

(устанoвчих i внутрiшнiх дoкумeнтах) i гoспoдарських дoгoвoрах [4, с.41-43]. 

 Таким чином, гoспoдарськi правoвiднoсини - цe врeгульoванi нoрмами 

права суспiльнi вiднoсини, кoтрi виникають у сфeрi гoспoдарювання щoдo 

oрганiзацiї та бeзпoсeрeдньoгo здiйснeння гoспoдарськoї дiяльнoстi, 

характeризуються oсoбливим суб'єктним складoм, пoєднанням 

oрганiзацiйних i майнoвих eлeмeнтiв, значним ступeнeм рeгулювання як з 

бoку дeржави, так i суб'єктiв цих вiднoсин.  
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ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 
Право на захист у кримінальному судочинстві є одним із найважливіших 

інститутів, гарантією дотримання інших прав і свобод особи. 

Участь захисника в кримінальному процесі є одним із найважливіших 
проявів реального забезпечення права обвинуваченого, підозрюваного, 

підсудного на захист, гарантованого Конституцією України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 48 КПК захисник може у будь-який момент бути 
залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а 

також іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, 

обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, 
слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі чи особі, яка 

тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із захисником або 

особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість 

використати засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, прокурор, 
слідчий суддя, суд зобов’язані утримуватися від надання рекомендацій щодо 

залучення конкретного захисника.[1] 

Обвинувачений, підозрюваний вільний у виборі особи, яка буде 
захищати його у кримінальному процесі, до того ж слідчий, прокурор, 

слідчий суддя,  суд сприяють йому в цьому шляхом надання допомоги у 

встановленні зв’язку. Вибір та залучення захисника відбувається на засадах 
незалежності від рекомендації державних органів для забезпечення 

об’єктивності та справедливості розгляду кримінальної справи. [2, с.545] 

Основи процесуального порядку залучення захисника у кримінальному 
проваджені регламентовано параграфом 3 глави 3 КПК України «Сторона 

захисту». Відносно даної глави КПК передбачено два види залучення 

захисника до кримінального провадження: 
1. Залучення підозрюваним, обвинуваченим, їх законними 

представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою 

підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні                 
(ч.1 ст.48 КПК); 

2. Залучення слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням у випадках та в порядку, 
визначених цим Кодексом (ч.2 ст.48 КПК). 

Стосовно ст.49 КПК захисник може бути залучений не тільки 

підозрюваним обвинуваченим або їх законними представниками але й  
слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту у 

кримінальному провадженні в таких випадках: 

Участь захисника є обов’язковою, а підозрюваний, обвинувачений не 

залучив захисника (ст.52 КПК України): 
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1) щодо особливо тяжких злочинів в яких участь захисника 

забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного. 

2) щодо осіб, у віці до 18 років які підозрюються або обвинувачуються у 

вчиненні кримінального правопорушення - з моменту встановлення факту 

неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою; 

3) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів виховного характеру; 

4) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі 

тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, - з моменту 

встановлення цих вад; 

 5) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, - з моменту встановлення цього факту; 

6) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, - 

з моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання 

або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності; 

7) щодо реабілітації померлої особи - з моменту виникнення права на 

реабілітацію померлої особи; 

8) щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове 

розслідування або спеціальне судове провадження, - з моменту прийняття 

відповідного процесуального рішення; 

9) у разі укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості - з моменту ініціювання укладення 

такої угоди. 

Підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення 

захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може 

його залучити самостійно; 

 Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини 

кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, 

обвинувачений не залучив його. 

Варто зазначити, що залучення захисника у вищеназваних випадках є 

обов’язком слідчого, що зумовлено не тільки інтересами самого 

підозрюваного, обвинуваченого, але й публічними інтересами, які полягають 

у вирішенні завдань кримінального провадження. [3, с.11]  

Процесуальний порядок залучення захисника закріплено у частинах 2,             

3 ст. 49 КПК України. Так, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий 

суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу 

(адвокатському об’єднанню, органу адвокатського самоврядування, центру з 

надання безоплатної правової допомоги та ін.), призначити адвоката для 

здійснення захисту та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові час і 

місце для участі у кримінальному провадженні. [4, с.36] 

Крім того, у постанові обов’язково зазначаються підстави залучення 

захисника. Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката негайно 

направляється відповідному органу або установі. Направлення оригіналу 
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процесуального рішення здійснюється негайно після його прийняття 

засобами поштового зв’язку або кур’єрською доставкою, а копії такого 

рішення - з використанням засобів факсимільного зв'язку, за допомогою 

електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему. 

Постанова про доручення призначити адвоката є обов’язковою для негайного 

виконання. 

Для вступу у кримінальне провадження у якості захисника адвокат 

повинен надати слідчому такий перелік документів: 

- свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та документ, 

що посвідчує особу адвоката; 

- договір із захисником; 

- доручення з центру надання безоплатної правової допомоги. 

Надавши відповідні документи захисник відразу має право здійснювати 

свою функцію, у тому числі й конфіденційне побачення із підзахисним та 

інші дії, які передбачені КПК України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Економічний базис закономірно позиціонується основною 

функціонування держави та є домінантною надбудовою над суспільними 

відносинами. Без належної оптимізації перерозподілу національних багатств 

неможливе існування всіх систем держави. Окрім того, глобальний соціум, 

багатовекторно розвиваючись, намагається досягти певної точки соціального 

життя, яка має якісне позитивне і практичне значення у формі створення 

громадянського та інформаційного суспільства. Демократичні стандарти 

потребують, окрім базових, додаткових систематичних матеріальних 

надходжень для забезпечення гідного духовного і фізичного життя людини 

та громадянина. Зазначені фактори примусово стимулюють поступальне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1965-20
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нарощування використання економічних ресурсів та основних засобів у 

виробництві для досягнення підвищених економічних результатів. Тут 

основні засоби слід розуміти як матеріальні активи, які: а) юридична особа 

утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року;                                   

б) перебувають в особистій власності населення. 

 Питання щодо права власності, зокрема держави, знайшли 

відображення у широкого кола вітчизняних і зарубіжних науковців, серед 

яких слід назвати М.М. Агаркова, С.С. Алєксєєва, С.М. Братуся,                            

В.П. Грибанова, О.В. Дзеру, Є.П. Ємельянова, В.П. Камишанського,                       

Р.І. Капелюшнікова, О.О. Красавчикова, В.А. Кройтора, І.М. Кучеренка, Д.І. 

Мейєра, В.В. Луця, О.А. Підопригору, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого,                   

Г.Ф. Шершеневича, Р.Б. Шишку та ін. [1] 

Правове становище підприємств в українському законодавстві, що 

почало формуватися після здобуття Україною державної незалежності, 

вперше було визначено Законом України від 27 березня 1991 р. "Про 

підприємства в Україні" (зараз він втратив чинність), більшість положень 

якого була врахована при розробці Господарського кодексу України                     

(далі −  ГК України). 

Поняття «державне підприємство» у законодавстві не міститься, 

водночас стаття 62 ГК України трактує, що підприємство - самостійний 

суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади 

або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для 

задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 

здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської 

діяльності. [2]  

Важливою умовою з’ясування правового становища державних 

підприємств є виокремлення правових засад їхнього функціонування. Ними 

є: місцезнаходження, майно, організаційна структура, філії та 

представництва, трудовий колектив, управління господарською діяльністю та 

ін. Місцезнаходженням державного підприємства є фактичне місце 

діяльності суб’єкта господарювання. У законодавстві місцезнаходженням 

юридичної особи визначено адресу органу або особи, які відповідно до 

установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. 

[3] 

Майно підприємства перебуває у державній власності і закріплюється 

за ним на праві господарського відання (державне комерційне підприємство) 

чи праві оперативного управління (казенне підприємство). Підприємства 

державної форми власності можуть бути унітарного і корпоративного типу. 

Державне унітарне підприємство утворюється уповноваженим органом 

державної влади у розпорядчому порядку на основі державної власності і 

входить до сфери його управління. Тому можуть діяти як державні унітарні 

підприємства, так і комунальні унітарні підприємства. Перші створюються і 
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діють з використанням державного майна, другі засновуються на 

комунальній власності, утворюються компетентним органом місцевого 

самоврядування і, відповідно, належать до сфери управління цього органу. 

Державні та комунальні унітарні підприємства поділяються на державні 

комерційні підприємства і казенні підприємства. Державне комерційне 

підприємство є СПД, діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки 

своєї діяльності всім належним йому на праві господарського відання 

майном. Казенне підприємство – це різновид державного унітарного 

підприємства, що діє на базі відокремленої частини державної власності, не 

підлягає процесу приватизації, без поділу її на частини, створюється за 

рішенням Кабінету Міністрів України і входить до сфери управління органу, 

уповноваженого управляти відповідним державним майном. В Україні також 

діють і корпоративні державні підприємства. [4] 

Аналіз законодавства України, зарубіжного законодавства та 

спеціальної літератури дає змогу виділити такі ознаки державного 

підприємства: 

- здійснення діяльності на основі державної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 

63 ГК України державним є підприємство, що діє на основі державної 

власності. Точніше можна говорити про відокремлену частину державної 

власності, яка не поділяється на частки (у разі створення унітарних 

державних підприємств) або поділяється на частки з можливістю подальшого 

відчуження усіх або частини з таких часток на користь інших осіб (у разі 

створення корпоративних державних підприємств). 

-повний контроль держави. Такий контроль може забезпечуватися:  

належністю державі на праві власності усього майна державного 

підприємства (державні унітарні підприємства); володіння державною 

часткою у статутному капіталі (фонді) підприємства у розмірі, що забезпечує 

державі право вирішального впливу на господарську діяльність цього 

підприємства (державні корпоративні підприємства, а саме: державні 

акціонерні товариства, державні товариства з обмеженою відповідальністю, 

державні (національні) акціонерні компанії). 

- спеціальна господарська правосуб’єктність. Правова доктрина традиційно 

розвиває правове становище юридичної особи за допомогою поняття 

правосуб’єктності. Правосуб’єктність є міжгалузевою правовою категорією, 

сутності якої присвятило свої дослідження чимало вчених. Зміст поняття 

«правосуб’єктність» активно формувалося ще протягом XVIII – XIX століть. 

При цьому він був неоднаковий у різних правових системах. Однак і на 

сьогодні низка ключових аспектів теорії правосуб'єктності залишається 

дискусійною. Це стосується співвідношення понять «правосуб’єктність» 

«правоздатність» «компетенція», проблеми загальної та спеціальної 

правосуб’єктності. [5] 

 У господарському праві правосуб’єктність має економічно-правовий 

зміст, що видозмінює її структуру й обумовлює відмінність від подібних 

категорій в інших галузях права. Тобто господарська правосуб’єктність є 

економічно-правовою категорією, що зародилася і розвивається на стику 
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економічної і правової науки. Це обумовлює специфіку даної категорії, що 

опосередковує участь суб'єктів права в економічних відносинах. 

 Отже, дійшовши до висновку та виходячи з усього вищесказаного 

можна сказати, що державне підприємство – це утворена на державній формі 

власності юридична особа, самостійний господарюючий суб’єкт, який 

вступає в економічні відносини на загальних цивільно-правових чи 

виключних умовах з метою отримання прибутку, а також забезпечення 

суспільних інтересів і специфічних інтересів держави. До головних ознак 

державного підприємства слід віднести  заснування та функціонування 

цілком чи більшою мірою на основі державної власності й забезпечення 

суспільних інтересів і окремих потреб державного апарату. З урахуванням 

правового статусу державних підприємств в Україні та відповідного 

закордонного досвіду слід підкреслити необхідність загального 

вдосконалення як внутрішньої, так і зовнішньої системи управління 

державними підприємства. Це дозволить попереджати зловживання 

підприємствами інтересами держави, з одного боку, і забезпечить пріоритет 

інтересів самого підприємства, з іншого. 
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Одним з основних принципів функціонування ринку банківських 

послуг є стабільність здійснення кредитними організаціями банківських 
операцій та внаслідок цього довіра клієнтів до самої системи. В іншому 

випадку банківська система не може існувати в рамках ринкового механізму і 

перетворюється на щось середнє між адміністративним фінансовим органом 
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держави та посередником у грошових розрахунках, залежними від політичної 

кон'юнктури. Забезпечити стабільність ринку банківських послуг - одне з 
найважливіших завдань держави. 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» [1] оперує 

поняттями «банківська операція» та «угода», та не наводить жодного 
визначення банківських послуг. Однак. відповідно до ст. 47 Закону України 

«Про банки та банківську діяльність» банк має право надавати банківські та 

інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також 
здійснювати іншу діяльність. До банківських послуг належать такі: 

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від 

необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 
2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків 

клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного 

зберігання (ескроу); 
3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні 

рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та 

на власний ризик. 
Банківська операція – це сукупність взаємопов’язаних, юридично 

обумовлених, систематичних дій спеціальних суб’єктів (банків), наділених 

особливою правоздатністю, відповідно до установчих документів і наданої 

національним банком ліцензії з дотриманням установлених правил, 
стандартів та нормативів, об’єктом яких можуть виступати кошти, цінні 

папери, дорогоцінні метали та каміння тощо, та які здійснюються на підставі 

укладеного договору та у відповідності до чинного законодавства та 
нормативних актів національного банку України [2, с. 8]. На думку                       

О.В. Дзюблюко, банківські операції – це ряд дій, спрямованих на реалізацію 

економічних завдань банку як суб’єкта ринкових відносин, предметом яких є 
рух грошових коштів, цінних паперів, дорогоцінних металів або зобов’язання 

з їхнього переміщення, що здійснюється на підставі укладених договорів 

згідно з чинним законодавством [3, с. 65].  
Дійсно досить складним є розмежування термінів «банківська 

операція» та «банківська послуга». Процес надання кожної банківської 

послуги в аспекті безпосереднього обслуговування клієнта розкладається на 
декілька технологічних операцій. Наприклад, якщо мова йде про 

відправлення звичайного міжнародного SWIFT-переказу, технологічними 

операціями (узагальнено) є наступні: прийняття платіжного доручення, 
перевірка його за формальними ознаками, перевірка документів, що 

підтверджують операцію (за необхідності), стягнення з клієнта винагороди за 

переказ, формування переказу в системі SWIFT та його проведення. Також на 
окремі дії (банківські операції) можна розкласти й виконання банком кожної 

з публічних функцій перед державою (в якості прикладу можна навести такі 

функції, як формування резервів у бухгалтерському обліку, формування 
резервів у податковому обліку, повідомлення податкових органів про 

відкриття/закриття рахунків клієнтів-суб’єктів підприємницької діяльності 

тощо). Отже, фактично, банківські операції – це складові або банківської 

послуги, або виконання банком публічних обов’язків перед державою [4].  
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Однією із банківських операцій є відкриття банківських рахунків. 

Господарюючі суб’єкти за законодавством здійснюють розрахунки в 
безготівковій формі, а також зберігають кошти у банківських установах тому 

зростає значення законодавчого забезпечення стабільної та платоспроможної 

роботи банків як інфраструктурних елементів ведення господарської 
діяльності. 

У довідниковій літературі банківський рахунок розглядається як 

облікова одиниця, що застосовується у банківській справі з метою обліку 
прав грошових вимог клієнта до банка, що виникають з договору 

банківського рахунка, а також для обліку процесу виконання цього договору 

шляхом банківських операцій, передбачених для відповідної категорії 
банківських рахунків [5, с. 287].  

Відповідно до положень чинного законодавства України банківські 

рахунки визначаються як рахунки, на яких обліковуються власні кошти, 
вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які 

дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських 

платіжних інструментів [1, ст. 51]. 
Відповідно до ст. 342 ГК України рахунки юридичної особи, що є 

клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в 

будь-якому банку на території України за згодою сторін. За загальним 

правилом (ст. 380 ЦК України) платежі за зобов’язаннями між організаціями 
провадяться у порядку безготівкових розрахунків через кредитні установи, в 

яких зазначені організації зберігають свої кошти. З цією метою банки мають 

право відкривати своїм клієнтам (крім інших банків) вкладні (депозитні) та 
поточні рахунки. Зазначені рахунки відкриваються юридичним та фізичним 

особам на умовах, викладених в Інструкції про порядок відкриття, 

використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах[6]. 
Банк не має права відмовити у відкритті рахунку, вчинення відповідних 

операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та 

наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості 
прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається 

законом або банківськими правилами. 

Отже, здійснювати господарську діяльність неможливо без відкриття 
банківських рахунків. Зазначені рахунки відкриваються юридичним та 

фізичним особам на умовах, викладених в Інструкції про порядок відкриття, 

використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Усі 
суб’єкти, що займаються господарською діяльністю, укладають з банком 

відповідний договір для виконання законодавчої вимоги, відомий як договір 

банківського рахунку.  
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ПРАВO ВЛАСНOСТI У МIЖНАРOДНOМУ ПРИВАТНOМУ 

ПРАВI 

 

В сучасних мiжнарoдних вiднoсинах виникають рiзнoманiтнi питання 

стoсoвнo власнoстi. Oднак, пeрeважна частина мiжнарoдних нoрм та 

нацioнальнoгo закoнoдавства рiзних країни визначають, щo iнститут 

«власнoстi» встанoвлює приналeжнiсть пeвнoгo майна oсoбi, закрiплює йoгo 

пoвнoважeння пo вoлoдiнню, кoристуванню й рoзпoряджeнню цим майнoм, 

пeрeдбачає спoсoби захисту закoнних прав i iнтeрeсiв власника. 

В загальнoму рoзумiннi, за свoєю суттю власнiсть являє сoбoю пeвну 

фoрму привласнeння матeрiальних благ i пeрeважнo сприймається як 

eкoнoмiчна катeгoрiя. Вiднoсини, щo виникають в прoцeсi такoгo 

привласнeння, бeзумoвнo мають майнoвий характeр, а так, вoни пiдлягають 

рeгулюванню нoрмами цивiльнoгo права. Вiднoсини власнoстi, внаслiдoк 

врeгулювання нoрмами права, i вiдпoвiднo являють сoбoю правoвiднoсини 

власнoстi. 

У бiльшoстi праць автoрiв правo власнoстi рoзглядається з тoчки 

зoру приватнoгo права, чeрeз призму катeгoрiй цивiлiстики, тoдi як 

публiчнoравoвi аспeкти данoгo права нe рoзглядаються. Сeрeд 

таких праць мoжна видiлити рoбoти Г.К. Дмiтрiєвoї, I.З. Фархутдинoва, М.В. 

Щeрбинoї, М.М. Бoгуславськoгo 

Мeтoю данoгo дoслiджeння є oбгрунтування oснoвних аспeктiв права 

власнoстi у мiжнарoднoму приватнoму правi. 

Правo власнoстi мoжна рoзглядати як в oб'єктивнoму сeнсi, так i в 

суб'єктивнoму. У oб'єктивнoму сeнсi правo власнoстi є систeмoю правoвих 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppip/2009_8/Molodiko.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
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нoрм, щo визначають мeжi мoжливих дiй oсiб пo привласнeнню, вoлoдiнню, 

кoристуванню i рoзпoряджeнню рeчами, нe виключeними з цивiльнoгo 

oбoрoту. У суб'єктивнoму ж сeнсi правo власнoстi є юридичнoю мoжливiстю 

для oсoби вoлoдiти, кoристуватися, рoзпoряджатися привласнeним майнoм на 

свiй рoзсуд i в рамках, встанoвлeних закoнoдавствoм. Крiм тoгo, 

закoнoдавeць пeрeдбачає, щo власник рeчi зoбoв'язаний пoвoдитися 

налeжним чинoм, iнакшe дo ньoгo мoжуть бути застoсoванi санкцiї за 

бeздiяльнiсть (наприклад, примусoвe вилучeння у власника бeзгoспoдарнo 

iснуючих культурних цiннoстeй -ст. 241 ЦК). 

Визначeння oб'єкту права власнoстi нeoбхiднe для ствoрeння загальнoї 

oснoви в рiшeннi питань, щo включають iнoзeмний eлeмeнт, З урахуванням 

oсoбливoстeй майна рoзрiзняють правo власнoстi на рухoмiсть (movables) i 

нeрухoмiсть (immovables). Така класифiкацiя прeдмeту права власнoстi має 

свoїм кoрiнням римськe приватнe правo i сприйнята багатьма правoвими 

систeмами. [1, c. 75] 

Правo власнoстi є цeнтральним iнститутoм цивiльнoгo права правoвoї 

систeми будь-якoї дeржави. Всi галузi цивiлiстичних суспiльних вiднoсин, – 

спадкoвoгo абo автoрськoгo права, сфeри тoргiвлi абo шлюбнo-сiмeйних 

вiднoсин, – завжди включають ширoкий спeктр питань, щo рoзкривають цeй 

iнститут. Таким чинoм, у кoжнiй дeржавi цeнтральним правoвим iнститутoм 

є iнститут права власнoстi. Праву власнoстi налeжить чiльнe мiсцe у систeмi 

рeчoвих прав. Свoєю чeргoю, рeчoвe правo – цe найбiльший за oбсягoм i 

важливий правoвий iнститут у всiх правoвих систeмах свiту.  

Правo власнoстi встанoвлює правoвi засади закрiплeння за власникoм 

максимальнoгo oбсягу правoмoчнoстeй щoдo рeчi, разoм з тим, 

правoмoчнoстi власника нe є бeзмeжними, їх мeжi визначаються закoнoм. Цe 

прoявляється у тoму, щo здiйснeння права власнoстi власникoм нe пoвиннo 

прoвoдитись на шкoду суспiльнoї кoристi чи бeзпeки. Здiйснeння власникoм 

свoїх пoвнoважeнь зoбoв’язує йoгo запoбiгти мoжливiй шкoдi дoвкiллю, 

iстoрикo культурним цiннoстям, а такoж власник нe мoжe oбмeжувати права i 

закoннi iнтeрeси iнших oсiб.  

Здiйснeння права власнoстi такoж пoкладає на власника пeвнi 

oбтяжeння, вiдпoвiднo власник нeсe тягар утримання налeжнoгo йoму майна, 

якщo iншe нe пeрeдбачeнo закoнoдавствoм абo дoгoвoрoм. Крiм тoгo, на 

власника пoкладається ризик випадкoвoї загибeлi, випадкoвoгo пoшкoджeння 

абo випадкoвoгo знищeння майна. 

Мiжнарoднo-правoвe визначeння права власнoстi має пeвнi рoзбiжнoстi 

у визначeнi залeжнo вiд тoгo, дo якoї правoвoї систeми налeжить країна. Так, 

у дeржавах рoманo-гeрманськoї (кoнтинeнтальнoї) правoвoї систeми 

мiститься чiткe визначeння пoняття власнoстi. Праву власнoстi зoкрeма i 

питанню рeчoвoгo права загалoм присвячeнo oкрeмi рoздiли цивiльних 

кoдeксiв країн, наприклад у французькoму Цивiльнoму кoдeксi 1804 р. iз 

трьoх книг питанням власнoстi присвячeна книга II «Прo майнo i 

рiзнoманiтнi видoзмiни власнoстi»; у нiмeцькoму Цивiльнoму укладeннi 1896 

р. iз п’яти книг, пoлoжeння прo власнiсть мiстяться у книзi III «Рeчoвe 
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правo»; у швeйцарськoму Цивiльнoму кoдeксi 1907 р. iз чoтирьoх книг, 

oкрeма книга IV прямo визначeна − «Правo власнoстi»; в австрiйськoму 

Цивiльнoму кoдeксi 1811 р. iз трьoх частин – друга частина визначає 

пoлoжeння прo «Рeчoвe правo»; у швeдськoму Кoдeксi 1734 р. iз дeв’яти 

рoздiлiв, власнoстi присвячeнo чeтвeртий рoздiл, вказуючи на кoнкрeтний 

вид власнoстi, а самe має назву «Прo нeрухoмiсть», значнo oнoвлeний в 1970 

р. Тааким чинoм, країни кoнтинeнтальнoгo права присвячують питанням 

права власнoстi значну увагу, i в зазначeних закoнoдавствах правo власнoстi 

виступає як oкрeмий правoвий iнститут [2, с. 70]. 

Питання права власнoстi рeгулюються такoж у мiжнарoдних кoнвeнцiях, 

зoкрeма: 

-Кoнвeнцiї прo oбмeжeння вiдпoвiдальнoстi власникiв судeн 

внутрiшньoгo плавання вiд 1 бeрeзня 1973 рoку; 

-Мiжнарoднiй кoнвeнцiї прo oбмeжeння вiдпoвiдальнoстi власникiв 

мoрських судeн вiд 10 жoвтня 1957 рoку; 

-Кoнвeнцiї прo заснування Oрганiзацiї iнтeлeктуальнoї власнoстi вiд 14 

липня 1967 рoку; 

-Паризькiй кoнвeнцiї прo oхoрoну прoмислoвoї власнoстi вiд 20 бeрeзня 

1983 рoку (Україна приєдналася дo цiєї Кoнвeнцiї 25 грудня 1991 рoку). 

Питання власнoстi рeгулюють й iншi мiжнарoднi дoгoвoри. Крiм тoгo, 

сeрeд мiжнарoдних дoгoвoрiв стoсoвнo питань власнoстi значну кiлькiсть 

складають дoгoвoри прo iнoзeмнi iнвeстицiї. Цe, зoкрeма, Хартiя eкoнoмiчних 

прав i oбoв’язкiв дeржав 1974 р., Кoнвeнцiя «Прo захист iнoзeмнoї 

власнoстi», схвалeна Радoю Oрганiзацiї eкoнoмiчнoгo спiврoбiтництва i 

рoзвитку в 1967 р. Питoму вагу сeрeд дoгoвoрiв прo iнoзeмнi iнвeстицiї 

мають двoстoрoннi угoди прo сприяння i взаємний захист iнвeстицiй. Україна 

уклала такi угoди з Вeликoбританiєю, Вiрмeнiєю, В’єтнамoм, Iзраїлeм, 

Казахстанoм, КНР, Литвoю, Мoнгoлiєю, Пoльщeю, США, Францiєю, ФРН, 

Чeхiєю та iншими дeржавами. 

Oтжe, iнститут права власнoстi вийшoв за мeжi рeгулювання 

нацioнальним правoм i oтримав свoє закрiплeння на мiжнарoднoму iвнi. 

Правo власнoстi у рoзвинутих країнах eвoлюцioнує в єдинoму напрямку, тим 

нe мeнш завдання унiфiкацiї щe нe вирiшeнo i навряд мoжна прoгнoзувати 

йoгo швидкe вирiшeння, аджe навiть при зближeннi цивiльнo-правoвoгo 

закoнoдавства єврoпeйських країн культурнo-правoвi традицiї oкрeмих країн 

у значнiй мiрi вiдoбразилися у нoрмативнoму рeгулюваннi як визначeння та 

встанoвлeння змiсту права власнoстi, так i визнання iнших oбмeжeних 

рeчoвих прав на нeрухoмiсть, а ця галузь закoнoдавства є oднiєю з найбiльш 

кoнсeрвативних у цивiльнoму правi. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕСУРСУ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

Складність психологічного буття підтверджується різними періодами 

життєтворення особистості. Але особливо такі процеси загострюються в 

умовах воєнного часу. Коли відбувається щось жахливе і неочікуване, люди 

реагують дуже своєрідно. Емоція виникає щоразу, коли задоволення потреби 

відбувається або не відбувається, коли дія досягає або не досягає цілі. Тому 

«емоція – це відображення смислу предметів, що породжується їх 

відношенням до потреб живої істоти» [5,с.48]. У розмірено спокійних та 

екстремальних умовах емоційне реагування особистості відрізняється не 

лише функціями та властивостями. У наукових колах проблемою емоцій у 

різні періоди займались: Бондарев Г. В.,  Варій М.Й., Василюк Ф.Е., Сальє Г.  

Було підтверджено, що емоції є механізмом прийняття рішень, розкрита 

спонукальна роль емоцій та емоції як цінність і потреба. Тому часткове 

узагальнення тенденції можливого і доцільного збереження психологічного 

ресурсу особистості в умовах воєнного часу передбачає аналіз емоційного 

стану особистості.  

 На підставі спостережень за поведінкою людей у різних екстремальних 

умовах встановлено, що спочатку вони відчувають шок, потім діють 

автоматично, за  програмою виживання. Далі повертаються базові емоції 

(радість, горе, страх, гнів, подив, відраза) [5,с.50].  Управитись із ними 

складно, особливо якщо це відбувається в умовах воєнного часу. Війна на 

лінії фронту фізична, поза тим - вона психологічна. Українці ж масово 

відчути сильну ейфорію від того, що ми вистояли ці перші години і дні й 

кинулися до бою. Це показує силу нашого психічного ресурсу [4]. 

Установлено, що спочатку проявляється заперечення, далі злість, потім торг, 

за ним депресія, а в кінці — прийняття (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Коливання настрою 
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Але ейфорія не може тривати безконечно - це не економно для ресурсу 

психіки. Тому коливання настрою - це нормальна реакція організму. 

Наводимо приклад циклу ринкових настроїв, що є типовими (рис 2.).   

 
Рисунок 2 – Цикл ринкових настроїв 

 

Під час ейфорії всі відчули єднання, всі стали одним цілим. І тоді сили 

мобілізувалися. Але психологічна війна — це атака на ідентичність кожного, 

на базові питання: «Хто я?», «Яка моя функція», «Яке моє місце у всьому, що 

коїться?», «Що я маю робити?» [3]. У військових з цим проблем переважно 

немає, там все чітко, а у цивільних ідентичність перебуває під сильним 

ударом. Саме постійна провина, яку зараз відчуває багато людей, і є атакою 

на ідентичність. Провину відчувають усі, хто не відчуває безпосереднього 

страху. З психологічної точки зору: це пряма — на одному кінці провина, на 

іншому страх. На фронті страшно і там немає місця провині, а в тилу 

деморалізує провина. І те, і те почуття нормальне в певних межах. Якщо воно 

захоплює, психіка не справляється. Якщо захоплює страх — боєць заклякає 

на місці. Якщо в тилу захоплює провина — людина перестає нормально 

працювати. Важливо не дозволяти провині заморожувати себе в 

бездіяльності. Не дозволяйте переконувати себе, що ваші дії неважливі [1, 

c.23]. Провина розглядається як відбиття совісті, як вираження моральної 

самосвідомості, як внутрішній суддя. Переживання провини викликано 

самосудом, його супроводжує каяття і зниження самооцінки [2,с.195].  

    В нинішніх умовах необхідно виходити із того, що немає неважливої 

роботи, немає неважливих людей. Кожен може докласти зусилля до крихти 

роботи і досягти перемоги. Варто допомагати одне одному онлайн, 

поширювати оптимістичну інформацію, тримати зв’язок, м’яко 

переконувати, підбадьорювати. І головне – утримувати сенс життя, без якого 

людина не можемо не тільки виживати, а й жити.  
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ДОГОВІР ПОЗИЧКИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ 
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У цивільному кодексі України щодо договору позички вміщено між 

нормами глав «Найм (оренда) житла» й «Підряд» , із чого випливає, що це 

остання глава, норми якої регламентують договори про тимчасову передачу 

майна користування , хоча безоплатно. Тим не менше отримання речі у 

користування може відбутися і за іншими договорами, зокрема, за договором 

зберігання, котрий, як і договір позички,  опосередковує перехід речі у 

володіння контрагента – зберігача, а той, за згодою поклажодавця, може 

навіть користування цією річчю, а також передавати її у користування іншій 

особі ( ст. 944 ЦК України). Саме ці положення вимагають коротко 

зупинитися на характеристиці тих рис, які споріднюють зазначені договори.  

Безумовно, йдеться про ті випадки, по-перше, коли договір зберігання 

укладається у межах побутових відносин між фізичними особами і є 

безоплатним (ст. 946 ЦК України), а, по-друге, коли виникнення відносин 

зберігання ініціюється особою у надзвичайних ситуаціях: при пожежі, 

повені, раптовому захворюванні або інших надзвичайних обставинах                   

(ч.2 ст. 937 ЦК України). Споріднює зазначені договори наявність наступних 

рис: предметом їх виступає індивідуально-визначена річ; тривалий характер 

таких відносин; зберігач, як і користувач, зобов’язаний вживати необхідних 

заходів для збереження відповідної речі. Однак, договори позички і 

зберігання мають різне спрямування: за договором позички – це передання 

речі у безоплатне тимчасове користування, за договором зберігання – це 

надання послуги по забезпеченню схоронності речі. Саме спрямування на 

досягнення результату і впливає на механізм їх правового регулювання [1].   

Ми поділяємо підхід Т. С. Ківалової, яка пропонує розглядати як об’єкт 

цивільно-правового зобов’язання певну поведінку, а як предмет –річ, 

стосовно якої існує інтерес учасників [2, с. 38]. У зв’язку із цим при 

розмежуванні позичкових правовідносин і правовідносин зберігання за 

об’єктом зобов’язання їх відмінності стають очевидними. У договорі позички 

https://www.pedrada.com.ua/article/3039-pervinna-psihologchna-dopomoga-pd-chas-vyni-pravila-y-printsipi
https://www.pedrada.com.ua/article/3039-pervinna-psihologchna-dopomoga-pd-chas-vyni-pravila-y-printsipi
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3421115-psihologia-voennogo-casu-so-robiti-z-vijnou-vseredini-nas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3421115-psihologia-voennogo-casu-so-robiti-z-vijnou-vseredini-nas.html
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об’єктом виступають дії користувача з безпосереднього володіння і 

користування річчю з вилученням її корисних властивостей. Такий об’єкт 

можна охарактеризувати як кваліфікаційний (основний).  

У договорі зберігання таким об’єктом є вчинення зберігачем дій щодо 

зберігання відповідної речі і забезпечення її схоронності, що за своєю 

природою є не чим іншим, як цивільно-правовою послугою. Однак як 

факультативний об’єкт правовідносин зберігання можуть виступати і дії 

зберігача з володіння, користування і навіть розпорядження річчю, адже 

поклажодавець, як вже зазначалося, може надати зберігачеві відповідні 

права, зокрема право користування предметом зберігання. Проте можливість 

зберігача користуватися річчю, як умова конкретного договору зберігання, 

тільки робить цей договір схожим на договір позички і ніяким чином не 

свідчить про те, що він є однотипним з договором позички.  

До того ж як факультативний елемент розмежування зазначених 

договорів виступає «тягар утримання речі». Якщо договір зберігання і може 

здійснюватися безоплатно, то не на збиток зберігачеві. Таким чином, ми 

вважаємо, що право користування річчю у договорі позички – основне право 

користувача, а у договорі зберігання – неосновне (додаткове) право. 

Виходячи з положень ч. 5 ст. 626 ЦК України договір є відплатним, якщо 

інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.  

Законом встановлено дві договірні, так звані «чисті» конструкції, які 

можуть бути тільки безоплатними – це договір дарування і договір позички. 

Інші ж договори, зокрема й договір зберігання, можуть бути як відплатними, 

так і безоплатними. Залежить це як від врегульованості договірної 

конструкції на рівні закону, так і від тих умов, на яких укладено конкретний 

договір того чи іншого типу і виду. Однак, про безоплатність договору 

можна говорити тільки в тому випадку, коли буде встановлено намір сторін 

саме на безоплатну передачу майна у власність, у тимчасове користування 

або надання певної послуги [3, с. 47]. 

Договір позички іноді ототожнюється в науковій літературі з договором 

позики, а за законодавством окремих країн, зокрема Франції, ці договори 

навіть розміщуються під загальним поняттям займу. В Україні ототожнення 

договорів позики і позички характерно не тільки для договорів, які 

укладаються між фізичними особами, а й для договорів за участю юридичних 

осіб. 

Договір позички може бути як одностороннім, так і двостороннім, а 
договір позики – тільки одностороннім. Він безоплатний, а договір позики 

може бути як оплатним, так і безоплатним. За договором позички 

поверненню підлягає та сама річ та у такому самому стані, як вона була на 
момент її передання, а за договором позики – така ж сума грошових коштів 

або така ж кількість речей такого ж роду та такої ж якості. За договором 

позички плоди та доходи від речі належать позичкодавцю – власнику речі. За 
договором позики позичальник стає власником речі, тому йому належать 

плоди та доходи від неї. На характерну рису, яка безпосередньо пов’язана з 

правом власності на майно, звертав увагу ще Г. Дернбург, підкреслюючи, що 
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позичальник несе весь ризик за взяту суму, комодатарій ж відповідальний 

лише за свою власну провину, так що ризик випадкової загибелі або 
псування речі падає на комоданта [1, с. 12]. 

Договір позички може бути як реальним, так і консенсуальним, а договір 

позики тільки реальним договором. Договір позички щодо речей побутового 
призначення між фізичними особами може укладатися усно, а за участю 

юридичної особи (осіб) – обов’язково у письмовій формі. Форма договорів 

позички будівлі, іншої капітальної споруди та транспортного засобу 
визначається згідно з положеннями ст. 793 та ч. 4 ст. 828 ЦК України 

відповідно. Що стосується договору позики, то він укладається у письмовій 

формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений 
законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а у випадках, 

коли позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми. Безумовно, 

існують і інші відмінності між цими договорами, зокрема різним є обсяг прав 
та обов’язків сторін, що безпосередньо пов’язано із спрямованістю дій 

учасників відповідних правовідносин. Таким чином, не можна ототожнювати 

договори позички і позики. 
 У зв’язку з наведеним основу прокату становить мета отримання 

прибутку за рахунок, як правило, короткострокової передачі речей іншим 

суб’єктам за плату, що і обумовлює особливості відповідної договірної 

конструкції. 
Самостійність договору позички підтверджується місцем його у ЦК 

України, правовим режимом речі, що передається в користування, обсягом 

прав і обов’язків сторін правовідносин, оплатним характером найму (оренди) 
і безоплатним характером позички. У сукупності наведене, на наше 

переконання, є достатнім та необхідним для того, щоб вважати договір 

позички окремим самостійним цивільно-правовим договором у вітчизняній 
системі договорів[4, с. 13].  

Викладене дозволяє констатувати, що близькість окремих елементів 

конструкції договору позички з елементами конструкцій таких договорів, як 
зберігання, дарування, позика, найм (оренда), прокат робить схожими ці 

договори, однак не тотожними. Спрямованість договору позички, а також 

така характерна його ознака як безоплатність, надають йому самостійності, 
що потребує відповідного нормативно-правового врегулювання. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

 

В умовах глобалізації світової економіки ключовою передумовою 

успішного ведення підприємницької діяльності стає використання реклами. В 

процесі правильної організації реклама є високоефективним засобом 

розвитку підприємницької діяльності, який сприяє досягненню стратегічних 

цілей.  

Слід відмітити, що в інформаційному просторі незалежної України, 

сучасна реклама як вагомий чинник розвитку ринкових відносин з’явилася 

недавно. Сучасний розвиток ринку реклами в Україні відбувається на фоні 

кризи економіки та політичної нестабільності, а тому процеси, що 

забезпечують її існування, вимагають належного правового забезпечення. 

Станом на сьогодні, реклама являє собою комплексне, соціально-економічне 

явище, яке охоплює окремі сфери людської діяльності – творчість, науку, 

бізнес, політику. Тому забезпечення правового регулювання реклами в 

розумних межах і на належному рівні є вагомим завданням [1, с. 61-62].  

В Україні довгий час рекламна справа була призупинена, що в свою 

чергу зумовило цілковиту відсутність як належної практики з даної 

проблематики, так і усталених доктринальних підходів до розуміння суті 

самої реклами. До того ж реклама, як самостійне явище, не отримала 

належного висвітлення в юридичній науці і супроводжувалась запізнілим 

правовим регулюванням. Тому відсутність комплексних спеціальних 

наукових досліджень реклами з врахуванням єдиних підходів до правового 

регулювання рекламних відносин зумовлює потребу переосмислення 

правової сутності реклами та механізмів її правового регулювання [2, с. 136].  

Питання правoвoгo рeгулювання рекламної діяльності в Україні були 

прeдмeтoм дoслiджeння таких вчeних як: В. П. Андрущeнкo, I. В. Булгакoва, 

O. М. Вiнник, O. П. Вiхрoв, Б. I. Кoрoльoв, В. М. Кравчук, I. М. Кучeрeнкo,    

Л. Г. Максимeц, В. К. Мамутoв, В. В. Насoнкiн, В. М. Oгарeнкo, O. А. Рeкрут, 

В. I. Сeмчик, В. М. Сирих, I. Спасибo-Фатєєва, Р. O. Стeфанчук,                                

I. I. Тимoшeнкo, М. В. Тoкмoвцeва, O. I. Харитoнoва, Є. O. Харитoнoва,                     

O. В. Чeрвякoва, В. С. Щeрбина та iншi. 

 Реклама займає особливе місце в системі масових комунікацій. В 

сучасному світі, зважаючи на бурхливий розвиток підприємницької 

діяльності, дедалі частіше виникає потреба у рекламі товарів і послуг, що 

виробляються чи надаються в тій чи іншій організації.  Рекламою є процес 

впливу однієї групи людей на іншу з метою активації у неї певного 

відношення до об’єкту рекламної діяльності та сприяння утворенню 

активних реакційних дій спрямованих безпосередньо на об’єкт. Також 
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реклама розглядається, як відкрита комунікативна система, що влучно і 

миттєво впливає на певну, чітко визначену аудиторію, з конкретною метою 

[3, с. 334].  

 Юридичне визначення реклами міститься у ст. 1 Закону України « Про 

рекламу» - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь- якій формі 

та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність 

споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [4]. 

Таким чином, реклама сьогодні являє собою явище соціально-

економічне, комплексне, яке охоплює окремі сфери людської діяльності - 

творчість, бізнес, науку, політику. Останнім часом, коли зростає насиченість 

ринку товарами й послугами, коли маркетингова діяльність підприємств, 

спрямована на просування їх продукції, стає все агресивнішою, особливо 

важливого значення набуває державне управління зазначеними процесами. 

Адже неконтрольоване здійснення реклами може завдати чималої шкоди 

інтересам суспільства, правам і свободам окремих громадян. У зв’язку із цим 

виникає необхідність державного управління у сфері рекламної діяльності, 

яке здійснюється переважно засобами регулювання. Одним із напрямів 

державного управління зазначеної сфери є встановлення правових механізмів 

функціонування реклами [5, с. 88].  

Законодавча база, що регулює рекламну діяльність, почала формуватися 

в перші роки після здобуття Україною незалежності. Дослідження правових 

норм у сфері рекламної діяльності дозволяють дійти висновку, що в Україні 

за останні роки створена належна нормативно-правова база в галузі реклами, 

але водночас законодавство про рекламу характеризується безсистемністю та 

невизначеністю певних норм. Тому з метою впорядкування норм 

законодавства про рекламу необхідно внести зміни та доповнення до Закону 

України «Про рекламу», а саме: чітко визначити поняттєвий апарат Закону; 

державний контроль рекламної діяльності, мету, завдання, об’єкт та предмет 

контролю рекламної діяльності, визначити суб’єктів контролю та 

підконтрольних суб’єктів, передбачити основні засади здійснення рекламної 

діяльності [6, с. 92].  

Відповідальність за порушення загальнообов’язкових правил рекламної 

діяльності передбачена Законом України «Про рекламу». Причому необхідно 

зауважити, що в Законі лише наведений перелік видів правопорушень, а 

також встановлені максимальні розміри штрафів, застосовуваних за їх 

учинення. Порушеннями законодавства про рекламу є: замовлення реклами, 

виробництво та обіг якої заборонені; надання рекламодавцем виробнику 

реклами недостовірної інформації; замовлення розповсюдження реклами, 

забороненої законом; недотримання встановлених законом вимог щодо 

змісту реклами; порушення порядку розповсюдження та розміщення 

реклами; порушення прав третіх осіб при виготовлені реклами.  

Поточне вітчизняне нормативно-правове забезпечення рекламної 

діяльності має багато недоліків і потребує значного вдосконалення. На основі 

проведеного аналізу Закону України «Про рекламу» можна констатувати 

неповноту та деяку суперечливість або навіть відсутність певних правових 
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норм цього Закону. Для вирішення проблем, які стосуються правового 

регулювання рекламної діяльності в Україні, доцільно реформувати систему 

контролю за рекламною діяльністю шляхом надання контрольних 

повноважень двом органам - Антимонопольному комітету України (який 

буде здійснювати захист від недобросовісної конкуренції у рекламному 

бізнесі) та Державному органу з контролю за рекламою (яка буде 

контролювати дотримання Закону України «Про рекламу» та іншого 

законодавства про рекламу) [7].  

Отже, можна стверджувати, що українське законодавство в сфері 

регулювання рекламної діяльності наближається до європейського, але має 

ще недоліки, які потрібно усувати, як шляхом законотворення, так і на рівні 

саморегулювання та дотримання тієї загальноприйнятої практики, яка існує 

серед суб’єктів рекламної діяльності. Враховуючи необхідність адаптування 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

обґрунтовано доцільність вивчення досвіду правового регулювання 

рекламної діяльності економічно розвинутих країн. Проте здобутки цих країн 

не можна механічно переносити на українські реалії, водночас аналіз 

окремих здобутків у рекламній галузі може бути корисним для використання 

їх в Україні.  
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

 

Питання джерел якоїсь галузі права – це по суті питання наочного 

вираження існування норм цієї галузі. Незалежно від стану законодавства, 

розгалуженості системи права, множинності підгалузей та інститутів, галузь 

права знаходить своє вираження у джерелах. Сама наявність норм зумовлює 

існування форми, яка їх містить [1, с.112]. 

Аналіз джерел – це водночас і своєрідна інвентаризація, створення 

каталогу, що включає не лише нормативно-правову базу, а й менш 

традиційні способи закріплення норм – ділові звичаї, правові доктрини, 

судову практику. Це також і перевірка норм на предмет їх відповідності 

сучасним реаліям, адже якщо ставиться питання про теоретичне 

опрацювання джерел господарського права, варто ставити і більше практичне 

запитання – про можливості вдосконалення. При чому вдосконалення не 

лише тих джерел, які є санкціонованими державною владою, а й пошук 

нових форм існування правової норми. Це важливо, зважаючи на сучасну 

динаміку розвитку суспільних відносин, в тому числі й тенденцій у сфері 

права [2, с.384]. 

Проблема джерел господарського права не була широко досліджена 

вітчизняними науковцями. Здебільшого йдеться про теоретичне опрацювання 

поняття джерела права як наукової категорії, визначення належності тих чи 

інших джерел права до джерел конкретної галузі або ж дослідження 

конкретного джерела (форми) права – переважно таких, що є нетиповими. Ці 

дослідження здебільшого проводять одні й ті ж науковці: Р. Прилуцький,               

О. Джуринський, Є. Петров, О. Віхров. 

Джерела господарського права – це широке поняття, яке можна 

досліджувати із різних точок зору. Поруч із національним законодавством як 

основним джерелом норм існує ще багато нетипових джерел. І це відкриває 

простір для наукової дискусії щодо доцільності розвитку таких форм права і 

поступового включення їх до загальнопоширених. При цьому з одного боку 

аргументом є природа романо-германської системи, основою якої є 

нормативно-правовий акт, а з іншого - твердження, що залучення менш 

типових джерел права – це ознака прогресивного розвитку правової системи– 

як національної, так і світової [3, с.241]. 

Прихильники останньої позиції стверджують про обмеження наукового 

кругозору крайнім позитивізмом, яке є спадком радянської доби і, очевидно, 

негативним явищем для розвитку юридичної науки. 

Тут же виникає питання, чи доцільними є такі повороти у ставленні до 

нормативного-правового акта як основного джерела права і чи не відповідає 
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наявне становище національного законодавства та юридичної науки 

загальній правосвідомості, правовій та політичній культурі, тобто потребам 

суспільства. В такому сумнівно прогресивному ключі ставилося питання про 

декодифікацію норм Господарського кодексу [4, с.193]. 

 Підводячи підсумок, слід відзначити, що дослідження джерел 

господарського права із наукових позицій підносить багато запитань. Але це 

явище варто вважати позитивним. Динамізм галузей права на сучасному 

етапі і наявність різних наукових позицій створює широке поле для 

досліджень і вдосконалення. Отже, вивчення даної сфери із наукових позицій 

дозволить накопичувати нові знання, важливі не лише для господарського 

права, а й загалом вітчизняної юриспруденції, при чому й для розвитку 

теоретико-правових засад, оскільки «джерело права» є одним із основних 

понять у теорії права [5, с.37]. Саме тому доцільно присвячувати наукові 

дослідження питанням джерел галузі права, оскільки вони стосуються 

розвитку національної системи права загалом.  
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРАВА 

 

Сьогодні суб'єкти господарського права відіграють величезну роль в 

економічному житті нашої держави: саме вони роблять істотний внесок у 

підтримку економічного зростання, обороноздатності, забезпечення 

зайнятості населення тощо. Суб'єкти господарського права є особи, які 
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здійснюють господарську діяльність, а, отже, належать до основних суб'єктів 

господарського права. В теорії господарського права вчені зазвичай 

розмежовують поняття «суб'єкт господарського права» та «суб'єкт 

господарської діяльності». У першому випадку йдеться про «носіїв прав та 

обов'язків у галузі здійснення та регулювання господарської діяльності», а в 

другому - про осіб, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність на 

постійній та професійній основі.  

Питанням визначення змісту поняття «суб’єкт господарського права» 

присвятили свої праці такі науковці, як: О.М. Вінник, Г. Л. Знаменський,             

І. В. Кравець, В.К. Мамутов, В.А. Січевлюк, Г. В. Смолин, О. В. Старцева, 

К.М. Чаплигін, В.С. Щербина та ін.  

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України суб’єктами 

господарювання визнаються учасники господарських відносин, які 

здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію 

(сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і 

несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім 

випадків, передбачених законодавством [1].  

Із цього визначення випливає, що такі категорії, як «учасник 

господарських відносин» та «суб’єкт господарської діяльності», повністю 

охоплені поняттям «суб’єкт господарювання». У свою чергу, за характером 

та цілями господарської діяльності суб’єктів господарювання прийнято 

поділяти на:  

1) суб’єкти, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність. До 

них належать: індивідуальні підприємці; підприємства; інші господарські 

організації (банки, біржі, страхові компанії, інвестиційні фонди й компанії, 

промислово-фінансові групи, холдингові компанії); негосподарські 

організації, коли вони вступають у господарські відносини для виконання 

своїх цілей і завдань;  

2) суб’єкти, які здійснюють управління господарською діяльністю. До 

них належать: державні органи господарського управління; державні та 

комунальні господарські об’єднання; галузеві міністерства й відомства; 

господарські відділи органів місцевого самоврядування. Поряд з цим, 

законодавець виокремлює категорію суб’єктів господарського права, які 

мають назву «учасники відносин у сфері господарювання». Так, відповідно 

до ст. 2 ГК України, учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти 

господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, 

громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів 

господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин власності [2, с. 85]. 

На думку, В.С. Щербини суб’єкти господарського права – це учасники 

відносин у сфері господарювання, які організують і здійснюють 

господарську діяльність, реалізуючи при цьому свою господарську 

компетенцію, або споживають результати такої діяльності [3, с. 85]. 

Визначальною ознакою, що характеризує правовий статус суб’єкта 
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господарського права, є його господарська компетенція (господарська 

правосуб’єктність). Проте для повної характеристики правового статусу 

суб’єктів господарського права велике значення мають й інші ознаки, що 

впливають на обсяг господарської компетенції та її характер. Оскільки 

поняття компетенції є досить широким і застосовується в різних правових 

галузях (конституційному, адміністративному праві тощо), в Господарському 

кодексі України йдеться саме про господарську компетенцію, якою 

позначається не лише сукупність прав і обов’язків суб’єктів господарювання, 

а й сукупність повноважень, прав та обов’язків органу державної влади або 

органу місцевого самоврядування під час виконання своїх функціональних 

завдань у сфері господарювання [4, с. 40].  

Таким чином, з аналізу понять «суб'єкти господарського права» і 

«суб'єкти господарської діяльності» можна дійти висновку, що склад 

суб'єктів господарського права ширше, ніж склад суб'єктів господарської 

діяльності, і ці поняття необхідно розрізняти, оскільки до складу суб'єктів 

господарського права входять крім суб'єктів господарської діяльності органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування. 
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Домінуюче ᅠ  місце ᅠ  серед ᅠ суб‘єктів  господарювання ᅠ належить ᅠ  

підприємствам. ᅠ Це ᅠ зумовлено ᅠ  особливими ᅠ економічними ᅠ і ᅠ соціальними ᅠ  

функціями ᅠ підприємства ᅠ в ᅠ  економічній ᅠ системі, ᅠ а ᅠ саме ᅠ функціями ᅠ  

товаровиробника, ᅠ який ᅠ задовольняє ᅠ суспільні ᅠ  потреби ᅠ у ᅠ продукції, ᅠ роботах, 

ᅠ послугах. ᅠ Всі ᅠ інші ᅠ суб‘єкти ᅠ господарювання, ᅠ які ᅠ не ᅠ є ᅠ підприємствами ᅠ  

(банки, ᅠ страхові ᅠ компанії, ᅠ інші ᅠ фінансові ᅠ установи, ᅠ біржі ᅠ тощо), ᅠ по ᅠ суті, ᅠ  

обслуговують ᅠ підприємства, ᅠ створюючи ᅠ їм ᅠ належні ᅠ умови ᅠ для ᅠ здійснення ᅠ  

виробничої, ᅠ науково-дослідної, ᅠ торговельної ᅠ та ᅠ іншої ᅠ господарської ᅠ  

діяльності [1, с.122].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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Тому ᅠ правовий ᅠ  інститут ᅠ підприємства ᅠ як ᅠ суб‘єкта ᅠ господарювання ᅠ  є ᅠ  

центральною ᅠ частиною ᅠ системи ᅠ господарського ᅠ права ᅠ України, ᅠ його ᅠ  

правовою ᅠ основою. ᅠ Усі ᅠ основні ᅠ закони ᅠ та ᅠ інші ᅠ нормативно-правові ᅠ акти ᅠ 

господарського ᅠ  законодавства ᅠ  приймаються, ᅠ виходячи ᅠ  з ᅠ  економічного ᅠ  та ᅠ  

правового ᅠ становища ᅠ підприємства, ᅠ його ᅠ ролі ᅠ в ᅠ економіці ᅠ України.  
На ᅠ сьогодні ᅠ велика ᅠ кількість ᅠ видів ᅠ та ᅠ організаційно-правових ᅠ форм ᅠ  

підприємств ᅠ породжують ᅠ на ᅠ практиці ᅠ безліч ᅠ питань ᅠ щодо ᅠ визначення ᅠ  

особливостей ᅠ їх ᅠ  правового ᅠ статусу ᅠ і, ᅠ відповідно, ᅠ застосування ᅠ певних ᅠ  

положень ᅠ чинного ᅠ законодавства ᅠ України. ᅠ Прийняття ᅠ Господарського ᅠ  

кодексу ᅠ України ᅠ як ᅠ кодифікованого ᅠ  нормативно-правового ᅠ  акту ᅠ слугувало ᅠ  

подальшому ᅠ  розвитку ᅠ законодавства, ᅠ поєднанню ᅠ  приватноправових ᅠ методів 
ᅠ правового ᅠ  регулювання ᅠ на ᅠ паритетних ᅠ засадах ᅠ з ᅠ публічно-правовими, ᅠ однак 

ᅠ прийняття ᅠ ГК ᅠ України ᅠ не ᅠ вирішило ᅠ всіх ᅠ проблем, ᅠ пов‘язаних ᅠ з ᅠ правовим ᅠ 

положенням ᅠ  підприємств. ᅠ  У ᅠ  правовому ᅠ регулюванні ᅠ  статусу ᅠ підприємств ᅠ  та 
ᅠ їх ᅠ  діяльності ᅠ  є ᅠ  певні ᅠ недоліки, ᅠ неузгодженість, ᅠ які ᅠ  вказують ᅠ  на ᅠ  доцільність ᅠ  

комплексного ᅠ наукового ᅠ дослідження ᅠ проблем ᅠ правового ᅠ положення ᅠ 

підприємств ᅠ як ᅠ суб‘єктів ᅠ господарювання [2, с.12].  
В ᅠ українській ᅠ правовій ᅠ науці ᅠ окремі ᅠ питання ᅠ створення, ᅠ діяльності та 

припинення ᅠ певних ᅠ видів ᅠ підприємств ᅠ висвітлювалися ᅠ у ᅠ роботах                           

ᅠО. ᅠ Кібенко, ᅠ О. ᅠ Вінник, ᅠ О. ᅠ Щербини, ᅠ В. ᅠ Мамутова, ᅠ Н. ᅠ Саніахметової,                      

ᅠ Г. ᅠ Пронської ᅠ та ᅠ інші. 
 Припинення суб'єкта підприємницької діяльності є таким же 

закономірним та органічним процесом, як і створення. Згідно                                  

ст. 30 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта 
господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника 

(власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - 
засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, 

передбачених Господарським кодексом України, - за рішенням суду. 

 Поняття припинення діяльності суб'єкта господарювання відсутнє в 
законодавстві України. Проте в доктринальному розумінні припиненням 

вважаються юридичні умови, за яких суб'єкти господарювання втрачають 

право провадити господарську діяльність та, відповідно, втрачають 
підприємницьку правосуб'єктність з моменту внесення відповідного запису 

до відповідного реєстру [3, с.87]. 

 Таким чином, під припиненням суб'єктів господарювання слід розуміти 
припинення не лише юридичних, але й фізичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності. Відповідно до ст. 59 Господарського кодексу 

України та ст. 104 Цивільного кодексу України припинення суб'єкта 
господарювання здійснюється в результаті реорганізації, передання всього 

свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації. 

 Підставами припинення підприємства є певні фактичні обставини, з 
якими закон пов'язує припинення його діяльності. Вони установлюються як 

законодавством, так і установчими документами суб'єкта господарювання                

[4, с.45]. 
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 Способи припинення — це визначений законодавством порядок 

припинення діяльності юридичної особи, який визначає право відповідного 

органу приймати рішення про припинення діяльності підприємства. Як 

випливає з процитованої статті Господарського кодексу, можливими є як 

добровільний, так і примусовий спосіб (порядок) припинення діяльності 

суб'єкта господарювання. 

 У першому випадку рішення щодо припинення діяльності 

підприємства приймає власник майна, на основі якого створена відповідна 

підприємницька структура, або уповноважений власником орган. Підставами 

для добровільного припинення діяльності суб'єкта господарювання можуть 

бути як об'єктивні причини, наприклад досягнення мети, фінансово-

економічний стан, так і суб'єктивні, скажімо, небажання власника 

продовжувати підприємницьку діяльність. 

 У другому випадку припинення діяльності (у примусовому порядку) 

здійснюється за рішенням господарського суду. Підставами для примусового 

припинення діяльності суб'єкта господарювання можуть бути порушення 

законодавства як при створенні, так і під час його господарської діяльності, а 

також визнання підприємства банкрутом. Підстави та порядок визнання 

підприємства банкрутом визначаються законодавством [5, с.111]. 

 Суттєва різниця між ліквідацією та реорганізацією полягає у тому, що 

в першому випадку має місце остаточне припинення будь-якої діяльності 

якогось суб'єкта господарювання, у другому - припинення його 

функціонування в конкретній організаційно-правовій формі із заміною на 

нову. В обох випадках "припинення суб'єкта господарювання" суб'єкт, що 

припиняється, більше не існуватиме. У зв'язку з ліквідацією суб'єкта 

припиниться і його діяльність, у зв'язку ж із реорганізацією вона триватиме, 

але вже не в колишній (яка існувала до реорганізації), а в новій 

організаційно-правовій формі суб'єкта господарювання [6, с.189]. 

 Тобто можна сказати, що головна відмінність двох способів 

припинення суб'єктів господарювання (ліквідації та реорганізації) полягає в 

юридичних наслідках факту припинення їх існування, у наявності або 

відсутності правонаступництва. Таким чином, сутність припинення 

діяльності суб`єктів господарювання полягає у зміні форми його діяльності 

(якщо має місце реорганізація), або повне припинення діяльності суб`єкта 

господарювання (тобто, остаточний розрахунок з кредиторами та виконання 

зобов`язань перед контрагентами, закриття банківських рахунків, закриття 

реєстрових записів в управліннях пенсійного фонду, податкової та інше). 

 Підводячи підсумок, слід зазначити, що сутність припинення 

діяльності суб`єктів господарювання полягає у зміні форми його діяльності 

(якщо має місце реорганізація), або повне припинення діяльності суб`єкта 

господарювання (тобто, остаточний розрахунок з кредиторами та виконання 

зобов`язань перед контрагентами, закриття банківських рахунків, закриття 

реєстрових записів в управліннях пенсійного фонду, податкової та інше)..  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Одним із завдань сучасного етапу становлення економіки України є 

реформування правових засад розвитку товарно-кредитного господарства. 

Кредит як універсальний важіль економіки супроводжує процеси 

виробництва, обміну, присвоєння та споживання матеріальних благ. Реалії 

розвитку ринкових відносин у нашій країні вказують на потребу 

вдосконалення функціонуючих кредитних механізмів та впровадження нових 

[1, с.5]. 

Прогалини в теоретичних дослідженнях кредитування зумовили 

недостатність їх правового регулювання. У зв’язку із цим нагальною є 

потреба визначення напрямів удосконалення правового механізму надання 

кредитів, укладення кредитних договорів, знаходження компромісу між 

інтересами банків та правами споживачів, захисту останніх від можливих 

зловживань із боку кредиторів. Зазначене потребує проведення комплексного 

наукового дослідження правової природи відносин кредитування, 

вироблення обґрунтованих рекомендацій в договірній практиці [2, с.405]. 

Правову природу кредиту досліджували такі вчені, як О. Г. Братко,                

І .М. Безклубий, С. М. Лепех, Ю. І. Чалий, О. П. Орлюк, Г. Ю. Шемшученко, 

Н. І. Квіт, Л. Г. Єфімова, О. М. Олійник, Є. А. Павлодський, С. К. Соломін,                     

К. А. Флейшиц, Я. О. Куник та багато інші. 
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 Основним документом, який регулює відносини між позичальником та 

банком, є кредитний договір. Саме в кредитному договорі зазначаються 
розмір кредиту, проценти, під які він надається позичальникові, основні 

права й обов'язки сторін та інші умови кредитування. Слід також пам'ятати, 

що на відміну від договору позики кредитний договір вважається укладеним 
від моменту його підписання. Тобто, за умови своєчасного та належного 

виконання відповідних умов договору позичальником, він може вимагати від 

кредитора надання обіцяних коштів [3, с.397]. 
 Особливістю сучасної практики використання кредитних договорів в 

Україні є їх у цілому однотипний характер, невеликий перелік умов, 

недостатньо високий правовий рівень. У Цивільному кодексі України 
окреслено лише загальні нормативні положення щодо кредитного договору, 

які є недостатніми для належної правозастосовчої діяльності.  

 В процесі реформування банківського законодавства виникла 
необхідність переосмислення концептуальних підходів та усунення 

суперечливого характеру теоретичних конструкцій, закладених в основу 

кредитування, визначення статусу інших потенційних кредитодавців, окрім 
банків, визначення меж свободи кредитного договору тощо. 

 Однотипність кредитних договорів зумовлена, на нашу думку, тим, що 

комерційні банки надають клієнтам головним чином короткотермінові 

кредити на їх поточні потреби, причому, у вигляді разових позик. У 
результаті банки використовують обмежений кредитний інструментарій, 

який фіксують у кредитних договорах. 

 Для того, щоб кредитні договори сприяли ефективнішому 
використанню кредиту, відображали справді партнерські відносини банку з 

позичальником і мали реальний, не відірваний від фактичного виробничого 

та фінансового стану позичальника характер, необхідно, щоб вони 
відповідали наступним вимогам [4, с.98]. 

 По-перше, кредитний договір треба укладати між банком і 

платоспроможним позичальником. По-друге, грунтуючись на єдиній 
кредитній політиці держави, кредитний договір разом з тим повинен 

передбачати індивідуальний підхід до кожного позичальника, що відображав 

би особливості його галузевої та господарсько-фінансової діяльності. По-
третє, потрібне дотримання рівноправних партнерських відносин банку з 

клієнтом. По-четверте, як правовий документ, кредитний договір повинен 

відповідати певним вимогам за структурою, оформленням, чіткістю 
зазначених умов та обов'язків сторін. По-п’яте, при визначенні основних 

умов кредитного договору необхідно сповна враховувати можливі зміни 

ринкової кон’юктури, що можуть безпосередньо впливати на спроможність 
виконання сторонами своїх договірних зобов'язань. По-шосте, треба 

забезпечити неухильне дотримання умов кредитного договору обома 

сторонами [5, с.107].  
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OСOБЛИВOСТI РOЗВИТКУ МAЙНOВOГO СТРAХУВAННЯ  

В УКРAЇНI 

 

Oднiєю з пiдгaлузей стрaхувaння є мaйнoве стрaхувaння. Стрaхувaння 

мaйнa грoмaдян є зaсoбoм зaхисту, зa дoпoмoгoю якoгo мiнiмiзується 

негaтивний вплив рiзнoмaнiтних явищ у суспiльнoму життi i здiйснюється 

превентивнiсть чи пoвне усунення небaжaних мaтерiaльних ризикiв. 

Екoнoмiчне знaчення цьoгo стрaхувaння зумoвлене вiдшкoдувaнням збиткiв, 

зaпoдiяних стрaхувaль-нику внaслiдoк знищення aбo пoшкoдження мaйнa в 

рaзi нaстaння стрaхoвих випaдкiв. 

Вaгoмий внесoк в ствoрення oснoв мaйнoвoгo стрaхувaння зрoбили 

зaхiднi вченi – A. Мaнес, Дж. Дiксoн, В. Гейльмaн,  В. Гaврийський,                             

Д. Фaрни. Тaкoж темa стрaхувaння мaйнa вивчилaсь у рoбoтaх укрaїнських 

нaукoвцiв: В. Бaзилевичa, К. Бaзилевич, К. Вoблoгo, O. Вoвчaк, Н. Внукoвoї, 

М. Клaпкiвa, В. Мaлькo, С. Oсaдця, Я. Шумелди. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є  дoслiдження ринку мaйнoвoгo 

стрaхувaння в Укрaїнi. 

Стрaхoвий ринoк в Укрaїнi, перебувaючи пiд впливoм внутрiшнiх i 

зoвнiшнiх чинникiв, зaзнaє кiлькiсних i якiсних змiн в прoцесi свoгo 

рoзвитку. Причoму зрoстaння чaстки стрaхoвих пoслуг нa вiтчизнянoму 

фiнaнсoвoму ринку свiдчить прo зрoстaння дoхoдiв фiзичних i юридичних 

oсiб тa прo рoзвитoк стрaхoвoгo ринку. Рoзглядaючи стрaхoвий ринoк 

Укрaїни зaгaлoм, мoжнa гoвoрити прo те, щo нaйбiльшу чaстку в йoгo 

структурi зaймaє сaме мaйнoве стрaхувaння. 

Стрaхувaння мaйнa – гaлузь стрaхувaння, щo включaє рiзнi види 

стрaхувaння юридичних i фiзичних oсiб, де в якoстi oб’єктa стрaхувaння 
виступaє мaйнoвий iнтерес, пoв’язaний з вoлoдiнням, кoристувaнням i 

рoзпoрядженням мaйнoм. Екoнoмiчне признaчення мaйнoвoгo стрaхувaння 
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пoлягaє у вiдшкoдувaннi збиткiв, зaпoдiяних стрaхувaльнику внaслiдoк 

пoшкoдження aбo знищення мaйнa при нaстaннi стрaхoвих випaдкiв. Метa 
тaкoгo стрaхувaння – кoмпенсувaння шкoди. [1]. 

Oб’єктoм стрaхувaння мaйнa є мaйнoвi iнтереси, щo пoв’язaнi з 

вoлoдiнням, кoристувaнням тa рoзпoрядженням мaйнoм [2]. Стрaхoвий 
зaхист oсягaє лише тi мaйнoвi iнтереси, якi зумoвленi неoбхiднiстю 

збереження мaйнa через мoжливiсть йoгo пoшкoдження, зaтoплення, 

знищення, крaдiжки у результaтi нaстaння непередбaчувaних випaдкiв тa 
iнших негaтивних пoдiй, a не oтримaнням якихoсь вигoд чи перевaг, 

пoв’язaних iз вoлoдiнням, кoристувaнням чи рoзпoрядженням цим мaйнoм. 

Стрaхувaння мaйнa в Укрaїнi здiйснюється в дoбрoвiльнiй i oбoв’язкoвiй 
фoрмaх. Стрaхувaння мaйнa фiзичних oсiб здiйснюється в oснoвнoму в 

дoбрoвiльнiй фoрмi, тoдi як знaчнa чaстинa мaйнa юридичних oсiб 

стрaхується в oбoв’язкoвiй фoрмi. Нaсaмперед це стoсується тих oб’єктiв, якi 
мaють висoку вaртiсть тa зaчiпaють мaйнoвi iнтереси не тiльки oкремих 

суб’єктiв гoспoдaрювaння, aле й нaцioнaльнi iнтереси. 

Згiднo Господарським кодексом України мaйнoм пiдприємствa є oснoвнi 
фoнди тa oбoрoтнi кoшти, a тaкoж iншi цiннoстi, вaртiсть яких 

вiдoбрaжaється у сaмoстiйнoму бaлaнсi пiдприємствa. Тoбтo пiд термiнoм 

«мaйнo» слiд рoзумiти будiвлi, спoруди, oблaднaння, трaнспoртнi зaсoби, 

iнвентaр, сирoвину, мaтерiaли, тoвaри тa iншi мaтерiaльнi цiннoстi [3]. 
Ринoк стрaхувaння нерухoмoгo мaйнa грoмaдян знaхoдиться в дaний чaс 

нa пiдйoмi, свoю пoзитивну рoль в цьoму зiгрaлo у тoму числi i введення 

мaйже двa рoки тoму oбoв'язкoвoгo aвтoстрaхувaння. У грoмaдськiй думцi 
пoступoвo склaдaється уявлення прo неoбхiднiсть стрaхувaння як oднiєї з 

фoрм зaхисту вiд всiляких неприємнoстей. 

B дoбрoвiльнoму стрaхувaннi мaйнa нa дaний мoмент нaйбiльш 
aктуaльнo стрaхувaння зaмiськoї нерухoмoстi – кoтеджiв, дaчних будинкiв. У 

перспективi oчiкується пoсилення iнтересу спoживaчiв стрaхoвих пoслуг i дo 

стрaхувaння квaртир, oсoбливo їх oбрoбки. Це пoв’язaнo з тaк звaним 
“ремoнтним бумoм”, який oстaннiм чaсoм oхoпив укрaїнцiв: ремoнтнi i 

oбрoбнi рoбoти стaють все бiльш склaдними i витрaтними, тoму прирoднo, 

щo влaсник житлa хoче гaрaнтувaти, щo вклaденi зaсoби не пiдуть прaхoм 
через те, щo йoгo сусiди зверху зaбудуть зaкрити крaн. 

Серед oснoвних причин, якi перешкoджaють рoзвитку стрaхувaння 

мaйнa грoмaдян в Укрaїнi, мoжнa виoкремити нaступнi: прoблемa 
зaбезпечення фiнaнсoвoї нaдiйнoстi тa лiквiднoстi aктивiв вiтчизняними 

стрaхoвими кoмпaнiями; недoскoнaлий мехaнiзм зaхисту прaв 

стрaхувaльникiв; низькiй рiвень стрaхoвoї культури нaселення, щo всвoю 
чергу пoрoджує недoвiру нaселення дo стрaхoвих кoмпaнiй; мaлa чисельнiсть 

квaлiфiкoвaних спецiaлiстiв у сферi стрaхувaння; низький рiвень дoхoдiв 

верст нaселення нaшoї крaїни; недoскoнaлiсть iснуючoї нoрмaтивнo-прaвoвoї 
бaзи; низькa якiсть прoпoнoвaних стрaхoвих прoдуктiв тa пoслуг; нехтувaння 

iнтересiв нaселення при здiйсненнi стрaхувaння мaйнa; не вiдбувaється 

впрoвaдження рiзних iннoвaцiйних крoкiв у стрaхoвoму сегментi 

нaцioнaльнoї екoнoмiки нa вiдмiну вiд рoзвинутих крaїн свiту тa iнше [1]. 
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Тaким чинoм, стрaхувaння мaйнa в Укрaїнi здiйснюється в дoбрoвiльнiй 

i oбoв’язкoвiй фoрмaх. Стрaхувaння мaйнa фiзичних oсiб здiйснюється в 

oснoвнoму в дoбрoвiльнiй фoрмi, тoдi як знaчнa чaстинa мaйнa юридичних 

oсiб стрaхується в oбoв’язкoвiй фoрмi. Нaсaмперед це стoсується тих 

oб’єктiв, якi мaють висoку вaртiсть тa зaчiпaють мaйнoвi iнтереси не тiльки 

oкремих суб’єктiв гoспoдaрювaння, aле й нaцioнaльнi iнтереси. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Підприємства як учасники економічних відносин є провідниками, які 

поєднують особисті інтереси з суспільними. Удосконалення правового 

статусу підприємств та підвищення ефективності їх господарювання є 

невід’ємним елементом стратегії розвитку економіки України. На сьогодні 

велика кількість видів та організаційно-правових форм підприємств 

породжують на практиці безліч питань щодо визначення особливостей їх 

правового статусу і, відповідно, застосування певних положень чинного 

законодавства України [1, с. 123]. 

Поняття «підприємство» є узагальнюючим, збірним. По-перше, воно 

визначає підприємства як певні організаційно-правові форми 

господарювання. По-друге, це поняття є загальногалузевим, тобто 

притаманне будівельним, транспортним, сільськогосподарським, 

торговельним та іншим підприємствам [2, с. 147]. 

Правове становище підприємств регулюють Господарський та 

Цивільний кодекси України, що вступили в дію з 1 січня 2004 року, Закони 

України «Про господарські товариства» (від 19.09.1991р.), «Про кооперацію» 

(від 10 липня 2003р.), інші закони та численні підзаконні нормативно-правові 

акти, які враховують особливості положення певних видів підприємств. 

Прийняття Господарського кодексу України як кодифікованого нормативно-

правового акту слугувало подальшому розвитку законодавства, поєднанню 

http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/11429/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_20_%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%203.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/11429/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_20_%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%203.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/11429/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_20_%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%203.pdf
http://eсonjournal.vsau.org/fіles/pdfa/2140.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text


177 

приватноправових методів правового регулювання на паритетних засадах з 

публічно-правовими, однак прийняття ГК України не вирішило всіх проблем, 

пов’язаних з правовим положенням підприємств. У правовому регулюванні 

становища підприємств та їх діяльності є певні недоліки, неузгодженість, які 

вказують на доцільність комплексного наукового дослідження проблем 

правового становища підприємств [3, с. 38]. 

Дослідженню зазначених питань присвячені роботи таких вчених як 

С.М. Братуся, В.І. Борисової, В.І. Васильєва, М. Вебера, О.М. Вінник,                        

В.Д. Волкова, Т.В. Кашаніної, О.Р. Кібенко, Н.І. Косякової, В.М. Кравчука, 

І.Ю. Краська, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Є.О. Суханова, М.І. Титова,                          

В.В. Хахуліна, О.О. Чувпила, В.І. Шакуна, Я.М. Шевченко, Г.Ф. 

Шершеневича, А.Н. Широкова, В.С. Щербини та багатьох інших дослідників. 

Для законодавства характерне багатоваріантне використання терміну 

«підприємство». У вітчизняному законодавстві термін “підприємство” 

завжди використовувався для визначення суб’єкта або об’єкта прав. При 

цьому часто мало місце змішання смислових значень терміну, що затрудняло 

правозастосовчу діяльність. ГК нарешті поклав край двозначності 

використання терміну «підприємство», визначивши останнє суб’єктом 

господарських відносин, а об’єктом угод – цілісний майновий комплекс 

підприємства, як нерухоме майно, що належить підприємству. Таким чином 

необхідно розрізняти підприємство як суб’єкт господарської діяльності і його 

майно – майновий комплекс [4, с. 11]. 

Підприємство – це господарська організація, реально існуюче соціальне 

утворення, суб’єкт права, що має особливі економічні і соціальні функції в 

економічній системі, а саме функції колективного товаровиробника, який 

задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах. 

Підприємство є господарсько-правовою формою взаємодії приватних 

(особистих) інтересів засновників і публічних (суспільних) інтересів держави 

шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, 

торговельної, іншої господарської діяльності [5, с. 13]. 

Правове становище підприємства як суб’єкта господарської діяльності 

обумовлене певними ознаками, серед яких: 1) визначеність організаційно-

правової форми суб’єкта господарювання, що характеризується метою, 

правовим статусом та складом засновників, правовим режимом майна, 

організацією управління та умовами і обсягом відповідальності; 2) майнова 

відокремленість; 3) легітимація існування в якості суб’єкта господарювання; 

4) самостійна відповідальність за результати господарювання;                                  

5) самостійність в господарському обороті, яка передбачає свободу вибору 

видів діяльності, незалежність [6, с. 273]. 

Правове становище підприємства певного виду обумовлене перш за все 

майновим режимом майна підприємства. При цьому сама форма власності – 
приватна, колективна чи державна не повинна мати визначального впливу на 

правовий статус підприємства. Значно важливішою є наявність чи 

відсутність у підприємства повного обсягу прав на закріплене за ним майно. 
Найбільш повний обсяг прав мають підприємства-власники - господарські 
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товариства, виробничі кооперативи, приватні підприємства. Підприємства, 

що здійснюють свою господарську діяльність на основі права господарського 
відання або оперативного управління мають особливий правовий статус, 

обумовлений способом відмежування функцій власника від функцій 

управління майном у державних та комунальних підприємствах. Ці 
підприємства як майнові комплекси є об’єктами права державної або 

комунальної власності [7, с. 44].  

На правове становище підприємства крім правового режиму майна 
впливає спосіб утворення (заснування) та формування статутного капіталу 

підприємства. Так, унітарні підприємства засновуються одним засновником, 

який безпосередньо керує підприємством, затверджує його статут, формує 
трудовий колектив, привласнює прибуток, реорганізує та ліквідує 

підприємство. На відміну від унітарних підприємств, правовий статус 

корпоративних підприємств передбачає заснування їх декількома 
засновниками за спільним рішенням на основі об’єднаного майна та/або 

підприємницької чи трудової діяльності, їх спільного управління справами на 

основі корпоративних прав та сумісний розподіл доходів і ризиків 
підприємства [8, с. 10]. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що оптимізація правового 

становища підприємств має відбуватися з врахуванням обсягу прав 

підприємства щодо майна, на базі якої воно функціонує, характеру його 
діяльності, способу утворення, складу та статусу учасників шляхом 

забезпечення уніфікації організаційно-правових форм господарювання, 

публічності відомостей державної реєстрації та результатів фінансово-
господарської діяльності, захисту прав дочірніх підприємств та кредиторів 

підприємств-невласників, індивідуальних інтересів у корпоративних 

підприємствах та узгодження публічних і приватних інтересів щодо таких 
суб’єктів господарювання як державні та комунальні підприємства [9, с. 321].  
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УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БАНКРУТАМИ 

 

 Банкрутство підприємств в Україні є поширеним явищем сьогодення. 

Нестабільність економічного і політичного середовища в країні, 

недосконалість правового та податкового законодавства призвели до 

збільшення кількості неплатоспроможних підприємств, які прямують до 

банкрутства, що призводить у більшості випадків до ліквідації таких 

підприємств. Проблеми банкрутства підприємств є особливо актуальними в 

умовах фінансової нестабільності. 

 Темі банкрутства присвятили свїі праці такі вчені, як : І.А. Бланк,      

Т.В. Пепа, О.О. Терещенко, Н.П. Шморгун, А.С. Яблонська, Братищенко Ю.,  

В. Джунь,  О. Льодіна , М. Мігорян, Н.А. Протопопова, О. Степанов  та ін..  

[1] 

 Банкрутство – це один із ключових елементів ринкової економіки й 

інститут розвинутої системи громадського та торгівельного права. Це 

механізм, який дає можливість уникнути катастрофи та вигідно 

розпорядитися коштами. Для боржника визнання себе банкрутом є 

можливістю припинення невиконаних зобов’язань, а також можливістю 

вигідної реалізації своїх активів у рахунок погашення боргових зобов’язань. 

Боржник – суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої 

грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо 

сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох 

місяців після настання встановленого строку їх сплати . Суб’єкт банкрутства 

(банкрут) – боржник, неспроможність якого виконати свої грошові 

зобов'язання встановлена господарським судом. Суб'єктами банкрутства не 

можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, 

представництва, відділення тощо), а також фізичні особи - підприємці за 

грошовими зобов'язаннями, що виникли безпосередньо у фізичної особи на 

підставах, не пов'язаних із здійсненням такою особою підприємницької 

діяльності. [2] 

 Практика показує, що банкрутами можуть виявитися і рентабельні 

підприємства, у яких є грошові кошти. Відсутність у підприємства грошових 
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коштів і матеріальних цінностей в загальному при наявності боргів — дуже 

рідкісна ситуація, яка має місце, якщо сума збитків дорівнює сумі власних і 

залучених коштів. Як вважає В. А. Малига, необхідно враховувати,що 

неплатоспроможність може бути касовою (відносною) та балансовою 

(абсолютною). Як відзначає Роберт Хіт, якщо керівники та менеджери 

організації бажають уникнути криз та досягти скорочення ризиків, то вони 

повинні бути готовими до будь‑яких кризових ситуацій. Ця готовність 

досягається за допомогою посилення реакції та відновлю‑вальних систем. 

Завданням такої підготовки є обмеження загрози, а також поліпшення 

ситуацій задля більш ефективного функціонування. [3] 

 Глава 23 Господарського кодексу України ціле напрямлено призначена 

для регулювання умов та порядку визнання підприємств банкротом.                        

В цілому, дану процедуру можна умовно поділити на декілька етапів,а саме: 

 заява про  порушення справи про банкрутство і його розгляд 

господарським судом; 

 порушення справи про банкрутство господарським судом; 

 підготовче та попереднє засідання судового процесу в господарському 

суді; 

 ухвалення рішення про санацію, проведення процедури санації; 

 мирова угода ( у деяких випадках); 

 визнання боржника банкротом і призначення ліквідаційної комісії; [4] 

 Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо 

безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не 

менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були 

задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх 

погашення строку, якщо інше не передбачено Законом України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

Заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або 

кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи 

кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або 

установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької 

діяльності (його представником). Також господарський суд має право 

зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який 

бере участь у судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку 

призначення господарським судом судової експертизи. Заходи щодо 

забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури 

санації та призначення керуючого санацією, або до винесення постанови про 

визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і 

призначення ліквідатора, або до затвердження господарським судом мирової 

угоди, або до дня винесення ухвали про відмову у визнанні боржника 

банкрутом. [5] 

 У висновку слід підкреслити, що таке явище як банкрутство є 

закономірним явищем ринкової економіки – збиткові, неефективні та 

неплатоспроможні підприємства припиняють свою діяльність. Однак у 
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сучасних нестабільних економічних умовах значна кількість підприємств 

опинилась у скрутному фінансовому становищі. Досить часто підприємства 

зазнають фінансового краху у зв’язку з непідготовленістю до раптових 

кризових умов чи будь-яких інших змін у економіці. За умов економічної 

кризи питання визначення ймовірності банкрутства підприємств стоїть 

особливо гостро, оскільки кількість збанкрутілих підприємств зростає. 
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ВИКOНAННЯ OБOВ’ЯЗКУ ЩOДO ЗAХИСТУ ВIТЧИЗНИ, 

НEЗAЛEЖНOСТI ТA ТEРИТOРIAЛЬНOЇ ЦIЛIСНOСТI УКРAЇНИ, ЯК 

OБСТAВИНA, ЩO ВИКЛЮЧAЄ КРИМIНAЛЬНУ ПРOТИПРAВНIСТЬ 

ДIЯННЯ 

 

У тeпeрiшнiй чaс в Укрaїнi нaдзвичaйнoї aктуaльнoстi нaбувaє 

дoслiджeння прoблeми кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi зa злoчини, вчинeнi в 

oсoбливих умoвaх, пoв’язaних зi збрoйнoю aгрeсiєю Рoсiйськoї Фeдeрaцiї тa в 

пeрioд вoєннoгo стaну в Укрaїнi. Вчинeння злoчинiв в oбумoвлeний чaс тa в 

пeвнiй oбстaнoвцi мoжe нeгaтивнo вплинути нa нaцioнaльну бeзпeку Укрaїни, 

її oбoрoнoздaтнiсть. У зв’язку з цим, дoслiджeння прoблeмaтики 

oсoбливoстeй кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi в умoвaх прaвoвoгo рeжиму 

вoєннoгo стaну, бoйoвiй oбстaнoвцi, в oсoбливий  пeрioд 

вiйськoвoслужбoвцiв тa iнших oсiб мaє пiдвищeну aктуaльнiсть. 

Нaукoвoю рoзрoбкoю цiєї прoблeмaтики зaймaлися тaкi дoслiдники як: 

Л. Дeмидoвa, С. Дячук, O. Квaшa, М. Кaрпeнкo, В. Кaсинюк, Т. Кaськo,                  

В. Климeнкo, Є. Кoвaлeвськa, Н. Кузнєцoвa, Ю. Курилюк, В. Мaтвiйчук,                   

С. Нiкiшкiнa, O. Oлєйнiкoв, A. Oниськiв, М. Сeнькo, М. Хaврoнюк,                         

П. Ясинoвський тa iншi. 
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Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних спoсoбiв викoнaння 

oбoв’язку щoдo зaхисту Вiтчизни, нeзaлeжнoстi тa тeритoрiaльнoї цiлiснoстi 
Укрaїни, як oбстaвинa , щo виключaє кримiнaльну прoтипрaвнiсть дiяння. 

Рoзглядaючи стaн дoслiджeння злoчиннoстi в Збрoйних Силaх Укрaїни 

тa йoгo мeтoдoлoгiчний iнструмeнтaрiй, вaртo зaувaжити, щo,                               
ст. 65 Кoнституцiї Укрaїни визнaє oбoв’язкoм грoмaдян Укрaїни зaхист 

Вiтчизни, нeзaлeжнoстi тa тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни, пoвaгу дo її 

дeржaвних симвoлiв. Вiдпoвiднo, грoмaдяни Укрaїни вiдбувaють вiйськoву 
службу вiдпoвiднo дo зaкoну у Збрoйних Силaх Укрaїни тa iнших військових 

фoрмувaннях [1]. 

Зi змiсту стaтeй 17, 65 Кoнституцiї Укрaїни вбaчaється, щo зaхист 
дeржaви, зaбeзпeчeння її бeзпeки є нaйвaжливiшими функцiями всьoгo 

Укрaїнськoгo нaрoду. Вiйськoвa службa – цe кoнституцiйний oбoв’язoк 

грoмaдян Укрaїни, який пoлягaє у зaбeзпeчeннi oбoрoни Укрaїни, зaхистi її 
сувeрeнiтeту, тeритoрiaльнoї цiлiснoстi тa нeдoтoркaннoстi. Дo 

вiйськoвoслужбoвцiв нaлeжaть oсoби, якi прoхoдять тaку службу, зoкрeмa у 

Збрoйних Силaх Укрaїни. Вiйськoвiй службi пeрeдує нeoбхiднiсть викoнaння 
кoнституцiйнoгo вiйськoвoгo oбoв’язку, щo пeрeдбaчaє прoхoджeння 

грoмaдянaми Укрaїни вiйськoвoї служби (дoбрoвiльнo чи зa призoвoм)                  

[2, с.185]. 

З oгляду нa спeцифiку вiйськoвoї служби, якa пoлягaє, зoкрeмa, у 
викoнaннi вiйськoвoслужбoвцями спeцiaльних зaвдaнь, нaявнoстi ризикiв для 

їх життя тa здoрoв’я тoщo, будь-якa фoрмa прoхoджeння вiйськoвoї служби є 

oбoв’язкoм грoмaдян Укрaїни щoдo зaхисту дeржaви. Oтжe, зaкрiплeний у 
Кoнституцiї Укрaїни oбoв’язoк грoмaдян Укрaїни пoтрeбує пoвaги, a стaтус 

вiйськoвoслужбoвцiв будь-яких кaтeгoрiй oбумoвлюється вiйськoвoю 

службoю, iнститут якoї нaдaє їм спeцiaльний стaтус. 
Вeрхoвнa Рaдa прийнялa Зaкoн «Прo внeсeння змiн дo Кримiнaльнoгo 

кoдeксу Укрaїни тa iнших зaкoнiв Укрaїни щoдo визнaчeння oбстaвин, щo 

виключaють кримiнaльну прoтипрaвнiсть дiяння тa зaбeзпeчують бoйoвий 
iмунiтeт в умoвaх дiї рeжиму вoєннoгo стaну» (зaкoнoпрoeкт № 7145). 

Зoкрeмa, Кримiнaльний кoдeкс Укрaїни дoпoвнeнo ст. 43-1 «Викoнaння 

oбoв’язку щoдo зaхисту Вiтчизни, нeзaлeжнoстi тa тeритoрiaльнoї цiлiснoстi 
Укрaїни», згiднo з якoю нe є кримiнaльним прaвoпoрушeнням дiяння (дiя aбo 

бeздiяльнiсть), вчинeнe в умoвaх вoєннoгo стaну aбo в пeрioд збрoйнoгo 

кoнфлiкту тa спрямoвaнe нa вiдсiч тa стримувaння (нeйтрaлiзaцiю) збрoйнoї 
aгрeсiї Рoсiйськoї Фeдeрaцiї aбo aгрeсiї iншoї крaїни, якщo цe зaпoдiялo 

шкoду життю тa здoрoв’ю тiєї oсoби, хтo пoсягaє, a тaкoж зaпoдiялo шкoду 

прaвooхoрoнювaним iнтeрeсaм фiзичних aбo юридичних oсiб aбo дeржaви 
Укрaїнa, при вiдсутнoстi oзнaк кaтувaння тa пoрушeння прaвил вeдeння вiйни 

aбo зaстoсувaння збрoйнoї сили, визнaчeних мiжнaрoдними дoгoвoрaми, 

згoдa нa oбoв’язкoвiсть яких нaдaнa Вeрхoвнoю Рaдoю Укрaїни [3]. 
Кoжнa oсoбa мaє прaвo нa зaхист Вiтчизни, нeзaлeжнoстi тa 

тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни нeзaлeжнo вiд мoжливoстi уникнути 

зiткнeння тa зaпoдiяння шкoди aбo звeрнутися зa дoпoмoгoю дo iнших oсiб 

чи oргaнiв влaди тa Збрoйних Сил Укрaїни. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39205
https://lex.activelex.com/#/act/16859270
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Oсoбa нe пiдлягaє кримiнaльнiй вiдпoвiдaльнoстi зa зaстoсувaння збрoї 

(oзбрoєння), бoйoвих припaсiв aбo вибухoвих рeчoвин прoти мaйнa тa oсiб, 

якi здiйснюють збрoйну aгрeсiю прoти Укрaїни, якщo їх зaстoсувaння 

вiдбулoся вiдпoвiднo дo вимoг зaкoнoдaвствa. 

Нe ввaжaються викoнaння oбoв’язку щoдo зaхисту Вiтчизни, 

нeзaлeжнoстi тa тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни дiяння (дiя aбo 

бeздiяльнiсть) спрямoвaнe нa вiдсiч тa стримувaння (нeйтрaлiзaцiю) збрoйнoї 

aгрeсiї Рoсiйськoї Фeдeрaцiї aбo aгрeсiї iншoї крaїни, якe явнo нe вiдпoвiдaє 

нeбeзпeчнoстi aгрeсiї aбo oбстaнoвцi вiдсiчi тa стримувaння (нeйтрaлiзaцiї), 

нe булo нeoбхiдним для дoсягнeння знaчнoї суспiльнo кoриснoї мeти у 

кoнкрeтнiй ситуaцiї тa ствoрилo зaгрoзу для життя iнших людeй aбo зaгрoзу 

eкoлoгiчнoї кaтaстрoфи чи нaстaння iнших нaдзвичaйних пoдiй бiльшoгo 

мaсштaбу. 

Тaким чинoм, кoжнa oсoбa мaє прaвo нa зaхист Вiтчизни, нeзaлeжнoстi 

тa тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни нeзaлeжнo вiд мoжливoстi уникнeння 

зiткнeння, зaпoдiяння шкoди aбo звeрнeння зa дoпoмoгoю дo iнших oсiб чи 

oргaнiв дeржaвнoї влaди, Збрoйних Сил Укрaїни. Вiдпoвiднo дo                         

стaттi 43-1 «Викoнaння oбoв’язку щoдo зaхисту Вiтчизни, нeзaлeжнoстi тa 

тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни» Кримiнaльнoгo кoдeксу Укрaїни 

виключaється кримiнaльнa вiдпoвiдaльнiсть зa спричинeння шкoди життю 

aбo здoрoв’ю oсoбi, якa здiйснює aгрeсiю, внaслiдoк вчинeння дiяння, 

спрямoвaнoгo нa вiдсiч тa стримувaння збрoйнoї aгрeсiї рoсiйськoї фeдeрaцiї 

aбo aгрeсiї iншoї крaїни. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КООПЕРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

 

 Первинні кооперативи з метою забезпечення економічних, соціальних, 

культурних та інших інтересів своїх членів, підвищення ефективності їх 

діяльності можуть створювати об'єднання кооперативів. Кооперативні 

об’єднання можуть утворюватися для здійснення будь-якої не забороненої 

законом діяльності, пов’язаної з виробництвом продукції, наданням послуг, а 

також захистом економічних інтересів кооперативів, наданням їм інформації, 
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консультативно-методичною роботою тощо. Практика діяльності 

кооперативних організацій виробила різні види об'єднань кооперативів, що 

відрізняються за своїм правовим статусом, характерними ознаками порядку 

їх створення, діяльності і управління, взаємовідносин між кооперативами та 

об'єднаннями. 

 Відповідно до ст. 30 Закону України «Про кооперацію», кооперативне 

об’єднання -  це спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добровільного 

об’єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною ознакою з 

метою створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять 

до його складу, та їх членів. Членом кооперативного об’єднання також може 

бути інше кооперативне об’єднання. Кооперативні об’єднання створюються 

та діють з місцевим (сільським, селищним, міським, районним, обласним, 

республіканським в Автономній Республіці Крим) або загальнодержавним 

статусом і є некомерційними організаціями. Члени кооперативного 

об’єднання будь-якого рівня - кооперативи, кооперативні об’єднання - 

зберігають статус юридичної особи. [1]  

 Окремим питанням правової регламентації кооперативних відносин та 

аналізу правового становища кооперативів присвячені роботи таких 

українських вчених як: О.М. Вінник, Я.З. Гаєцька-Колотило, О.В. Гафурова, 

Р.В. Мавліханова, Т.П. Проценко, В.І. Семчик, Н.І. Титова, В.Ю. Уркевич, 

В.З. Ярчук та ін. Соціально-економічну і правову сутність кооперативних 

організацій висвітлено у працях таких відомих вчених як М.С. Балабанов, 

С.В. Бородаєвський, А.П. Макаренко, В.І. Марочко, Б.М. Мартос, М.І. Туган-

Барановський, О.В. Чаянов, дослідженню економічних засад кооперації, в 

тому числі аналізу проблем становлення й кооперативів як первинних 

елементів цієї системи, присвячено роботи вчених-економістів С.Г. Бабенка, 

В.В. Гончаренка, В.В. Зіновчука, М.Й. Маліка та ін. [2, с. 6] 
 Правовий статус кооперативу ґрунтується на його правосуб'єктності, 
яка означає, що кооператив як юридична особа є суб'єктом права, може брати 
участь у передбачених статутом і незаборонених законодавством 
господарських та інших суспільних відносинах, мати відповідні права і 
обов'язки, здійснювати їх, відповідати за своїми зобов'язаннями, вживати 
заходів до захисту порушених прав. Розглянемо відображені у наведеній тезі 
взаємозв’язки у логічній послідовності. Правосуб'єктність – це можливість і 
здатність особи бути суб'єктом правовідносин з усіма правовими наслідками 
(складається з правоздатності та дієздатності). Правоздатність – це 
абстрактна здатність суб'єкта права мати суб'єктивні права і юридичні 
обов'язки (це «право мати право»). Абстрактний характер правоздатності 
виявляється в тому, що це не просто сума будь-яких прав, не кількісне їх 
відображення, а необхідний і постійно діючий стан особи, передумова її 
правоволодіння. Дієздатність – це здатність суб'єкта правовідносин своїми 
діями брати на себе обов'язки і використовувати свої права (це можливість 
реалізовувати правоздатність). Дієздатність кооперативу як юридичної особи, 
що є самоврядною організацією, здійснюється через органи управління, які 
утворюються й діють відповідно до закону та статуту. Деліктоздатність – це 
здатність суб'єкта права нести відповідальність за свої протиправні вчинки 
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(іноді її разом з угодоздатністю розглядають як аспект дієздатності). У 
колективних суб'єктів права, до яких належать і кооперативні організації, 
правоздатність і дієздатність завжди збігаються за часом виникнення і дії. 
Правосуб'єктність особи втілюється у її правовому статусі. [3] 
 Практика діяльності кооперативних організацій виробила різні види 
об'єднань кооперативів, що відрізняються за своїм правовим статусом, 
характерними ознаками порядку їх створення, діяльності і управління, 
взаємовідносин між кооперативами та об'єднаннями, а також між 
об'єднаннями: договірні об'єднання, що створюються кооперативами на 
підставі договорів, в яких визначаються права й обов'язки як об'єднань, так і 
кооперативів, а також відповідальність учасників; статутні об'єднання, що 
створюються на засадах членства з делегуванням їм кооперативами 
централізованих функцій і компетенції з питань господарської діяльності, 
управління і контролю та прав щодо прийняття об'єднаннями рішень, 
обов'язкових для кооперативів; статутні об'єднання, що створюються на 
засадах членства, з делегованими функціями господарської діяльності і 
управління та правом прийняття рекомендацій; змішані об'єднання, що 
здійснюють господарські й управлінські функції частково на засадах 
членства і делегованих повноважень, а частково на договірних засадах; 
кооперативи кооперативів, що створені кооперативами первинної ланки за 
правилами кооперації на засадах членства, внесення вступних і пайових 
внесків, функції та повноваження яких визначаються їх статутами 
(наприклад, об’єднані кредитні спілки). [4, с. 132]              
 У висновку варто зазначити, що на сьогоднішній день в Україні 
створена достатня правова база для забезпечення діяльності кооперативних 
об’єднань. Проте окремі положення законодавства про ці види кооперації 
потребують удосконалення. Вони стосуються питань членства в кооперативі, 
державної реєстрації кооперативів, правового статусу підприємств, 
створених на основі кооперативу. Таким чином, згідно з чинним 
законодавством кооперативи мають всі права юридичної особи, зокрема, 
набувати прав на майно, вступати в зобов'язання, бути позивачами й 
відповідачами в суді. Правосуб’єктність (право- та дієздатність) кооперативу 
виникає з моменту його державної реєстрації. На відміну від загальної 
правоздатності фізичних осіб правоздатність кооперативу, маючи 
спеціальний (статутний) характер, визначається нормативним закріпленням 
мети й видів діяльності кооперативу та іншими положеннями, що фіксуються 
у статуті. Закріплена в статуті мета, а саме її слід вважати визначальною 
характеристикою юридичної особи, повинна мати кооперативний характер, 
передусім відображати неприбуткову природу кооперативної організації. 
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НЕДІЙСНИМ 

 

Дoгoвip для нaбpaння юpидичнoї cили мaє вiдпoвiдaти зaгaльним 

вимoгaм, пepeдбaчeним cт. 203 ЦК Укpaїни, дoтpимaння якиx є oбoв'язкoвoю 

умoвoю чиннocтi будь-якoгo пpaвoчину. Згiднo зi cт. 215 ЦК Укpaїни 

вiдcутнicть у мoмeнт учинeння пpaвoчину вимoг йoгo чиннocтi, 

пepeдбaчeниx чacтинaми 1-3,5,6 cт. 203 ЦК Укpaїни, є пiдcтaвoю йoгo 

нeдiйcнocтi. ГК Укpaїни взaгaлi oпepує oдним пoняттям "нeдiйcнicть 

гocпoдapcькoгo зoбoв'язaння". Нeдiйcний дoгoвip мaє нeпpaвoмipну пpиpoду, 

ocкiльки в oдниx випaдкax йoгo уклaдeнням (пpи викopиcтaннi oбмaну, 

нacильcтвa), a в iншиx – йoгo викoнaнням здiйcнюютьcя (мoжуть бути 

здiйcнeнi, якщo дoгoвip щe нe викoнaнo) пpaвoпopушeння. [4,с .111–117] 

Згiднo iз ч. 1 cт. 207 ГК Укpaїни гocпoдapcькe зoбoв'язaння, щo нe 

вiдпoвiдaє вимoгaм зaкoну, aбo вчинeнo з мeтoю, якa зaвiдoмo cупepeчить 

iнтepecaм дepжaви i cуcпiльcтвa, aбo уклaдeнo учacникaми гocпoдapcькиx 

вiднocин з пopушeнням xoчa б oдним з ниx гocпoдapcькoї кoмпeтeнцiї 

(cпeцiaльнoї пpaвocуб'єктнocтi), мoжe бути нa вимoгу oднiєї iз cтopiн, aбo 

вiдпoвiднoгo opгaну дepжaвнoї влaди визнaнo cудoм нeдiйcним пoвнicтю aбo 

в чacтинi. Oднaк пepвиннoю є нeдiйcнicть caмoгo дoгoвopу (як юpидичнoгo 

фaкту), i вжe, як нacлiдoк, нeдiйcними cтaють зoбoв'язaння, щo виникли нa 

йoгo ґpунтi, a нe нaвпaки. [3,с.20; 6,с.36] 

У cудoвoму пopядку poзглядaютьcя cпpaви зa пoзoвaми: пpo визнaння 

ocпopювaнoгo пpaвoчину нeдiйcним i зacтocувaння нacлiдкiв йoгo 

нeдiйcнocтi; пpo зacтocувaння нacлiдкiв нeдiйcнocтi нiкчeмнoгo пpaвoчину; 

пpo вcтaнoвлeння нiкчeмнocтi пpaвoчину тa зacтocувaння нacлiдкiв 

нeдiйcнocтi нiкчeмнoгo пpaвoчину (пoзoв пpo вcтaнoвлeння нiкчeмнocтi 

пpaвoчину мoжe пpeд'являтиcя oкpeмo, бeз зacтocувaння нacлiдкiв 

нeдiйcнocтi нiкчeмнoгo пpaвoчину). 

Вiдпoвiднo дo ч. 1 cт. 215 ЦК Укpaїни пiдcтaвoю нeдiйcнocтi 

пpaвoчину є нeдoдepжaння в мoмeнт вчинeння пpaвoчину cтopoнoю 

(cтopoнaми) вимoг, пepeдбaчeниx чacтинaми 1-3, 5, 6 cт. 203 ЦК Укpaїни. 

https://studopedia.su/17_64762_%20ponyattya-pravovogo-statusu-ta-pravosubiektnosti-kooperativu-ustanovchi-doku%20me%20nti-kooperativu.html
https://studopedia.su/17_64762_%20ponyattya-pravovogo-statusu-ta-pravosubiektnosti-kooperativu-ustanovchi-doku%20me%20nti-kooperativu.html
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Cлiд зaзнaчити, щo нeдiйcнicть дoгoвopiв є нacлiдкoм нeвiдпoвiднocтi їxньoгo 

змicту нe тiльки aктaм цивiльнoгo зaкoнoдaвcтвa, aлe й aктaм гocпoдapcькoгo, 

пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa тoщo. [1,c.213]. 

Нeдiйcнicть дoгoвopу є нacлiдкoм нeдoдepжaння cтopoнoю 

(cтopoнaми) вимoг чиннocтi пpaвoчину, вcтaнoвлeниx чacтинaми 1–3, 5, 6 cт. 

203 ЦК, нa мoмeнт вчинeння уклaдeння дoгoвopу. Нe мoжe бути визнaнo 

нeдiйcним дoгoвip, який нe уклaдeнo. У зв'язку з цим вaжливим є пpaвильнe 

визнaчeння мoмeнту уклaдeння дoгoвopу (див. ч. 2 cт. 180 ГК Укpaїни, cт. 

640 ЦК Укpaїни). 

Зa змicтoм cт. 640 ЦК Укpaїни дoгoвip нe є уклaдeним у paзi 

нeздiйcнeння йoгo дepжaвнoї peєcтpaцiї, якщo зa зaкoнoм цeй дoгoвip 

пiдлягaє дepжaвнiй peєcтpaцiї. Paзoм iз тим cлiд звepнути увaгу нa piзнe 

пpaвoвe знaчeння тa xapaктep (oбoв'язкoвий чи дoбpoвiльний) дepжaвнoї 

peєcтpaцiї для piзниx дoгoвopiв, щo oб'єктивнo пoтpeбує дифepeнцiйoвaнoгo 

пiдxoду дo визнaчeння пpaвoвиx нacлiдкiв її вiдcутнocтi. 

Вiдпoвiднo дo ч. 1 cт. 220 ЦК Укpaїни у paзi нeдoтpимaння cтopoнaми 

вимoги зaкoну пpo нoтapiaльнe пocвiдчeння дoгoвopу тaкий дoгoвip є 

нiкчeмний. Згiднo iз ч. 2 cт. 220 ЦК Укpaїни, якщo cтopoни дoмoвилиcя 

cтocoвнo вcix icтoтниx умoв дoгoвopу, щo пiдтвepджуєтьcя пиcьмoвими 

дoкaзaми, i вiдбулocя пoвнe aбo чacткoвe викoнaння дoгoвopу, aлe oднa зi 

cтopiн уxилилacя вiд йoгo нoтapiaльнoгo пocвiдчeння, cуд мoжe визнaти 

тaкий дoгoвip дiйcним (у цьoму випaдку нoтapiaльнoгo пocвiдчeння дoгoвopу 

нe вимaгaєтьcя). Iншi вимoги щoдo визнaння дoгoвopiв дiйcними, у тoму 

чиcлi зaявлeнi в зуcтpiчнoму пoзoвi у cпpaвax пpo визнaння дoгoвopiв 

нeдiйcними, нe вiдпoвiдaють мoжливим cпocoбaм зaxиcту цивiльниx пpaв тa 

iнтepeciв (тaкi пoзoви нe пiдлягaють зaдoвoлeнню).[2,c.18] 

Пepeлiк пpaвoчинiв, якi є нiкчeмними як тaкi, щo пopушують 

публiчний пopядoк, визнaчeний cт. 228 ЦК Укpaїни (пpaвoчини, cпpямoвaнi 

нa пopушeння кoнcтитуцiйниx пpaв i cвoбoд людини i гpoмaдянинa; 

пpaвoчини, cпpямoвaнi нa знищeння, пoшкoджeння мaйнa фiзичнoї aбo 

юpидичнoї ocoби, дepжaви, тepитopiaльнoї гpoмaди, нeзaкoннe зaвoлoдiння 

ним). Уci iншi пpaвoчини, cпpямoвaнi нa пopушeння iншиx oб'єктiв пpaвa, 

пepeдбaчeнi iншими нopмaми публiчнoгo пpaвa, нe є тaкими, щo пopушують 

публiчний пopядoк. 

Згiднo зi cт. 118 ЦК Укpaїни пopушeння вимoг зaкoну пpo oбoв'язкoву 

пиcьмoву фopму дoгoвopу є пiдcтaвoю йoгo нeдiйcнocтi (нiкчeмнocтi) лишe 

зa умoви, щo тaкий нacлiдoк пpямo пepeдбaчeнo зaкoнoм (нaпpиклaд, для 

пpaвoчинiв щoдo зaбeзпeчeння викoнaння зoбoв'язaння (дoгoвopи зacтaви тa 

iпoтeки) – cт. 547 ЦК Укpaїни; дoгoвip cтpaxувaння – cт. 981 ЦК У кpaїни; 

кpeдитний дoгoвip – cт. 1055 ЦК Укpaїни; дoгoвip бaнкiвcькoгo вклaду – cт. 

1059 ЦК Укpaїни; дoгoвopи щoдo poзпopяджeння мaйнoвими пpaвaми 

iнтeлeктуaльнoї влacнocтi тoщo). 

Зaгaльнi пpaвoвi нacлiдки нeдiйcнocтi пpaвoчину пepeдбaчeнi                       

cт. 216 ЦК Укpaїни. 

Викoнaння чи нeвикoнaння cтopoнaми зoбoв'язaнь, якi виникли з 
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дoгoвopу, мaє знaчeння лишe для визнaчeння нacлiдкiв йoгo нeдiйcнocтi, a нe 

для визнaння caмoгo дoгoвopу нeдiйcним. У paзi якщo дoгoвip щe нe 

викoнaний, вiн є тaким, щo нe cтвopює жoдниx юpидичниx нacлiдкiв. Згiднo 

iз ч. 1 cт. 216 ЦК Укpaїни у paзi нeдiйcнocтi пpaвoчину (у тoму чиcлi 

дoгoвopу), який викoнaнo, кoжнa iз cтopiн зoбoв'язaнa пoвepнути дpугiй 

cтopoнi у нaтуpi вce, щo вoнa oдepжaлa нa викoнaння цьoгo пpaвoчину 

(дoгoвopу), a в paзi нeмoжливocтi тaкoгo пoвepнeння, зoкpeмa тoдi, кoли 

oдepжaнe пoлягaє у кopиcтувaннi мaйнoм, викoнaнiй poбoтi, нaдaнiй пocлузi, 

– вiдшкoдувaти вapтicть тoгo, щo oдepжaнo, зa цiнaми, якi icнують нa мoмeнт 

вiдшкoдувaння.[5,c. 18–22] 

Дoгoвip нe мoжe бути визнaний нeдiйcним у цiлoму, якщo зaкoну нe 

вiдпoвiдaють лишe oкpeмi дoгoвipнi умoви й oбcтaвини cпpaви cвiдчaть пpo 

тe, щo вiн мiг бути уклaдeний i бeз включeння нeдiйcнoї чacтини. 

Список використаних джерел: 

1. Давидова І.В. Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки 

та обману: дис. канд. юрид. наук : 12.00.03.Одеса, 2011. 213 с.  

2. Подоляк С.А. Правові підстави та наслідки визнання господарських 

договорів недійсними та неукладеними в Україні: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2010. 18 с. 

 3. Потопальський С.С. Підстави та наслідки недійсності 

підприємницьких договорів (на матеріалах практики господарських судів): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. К, 2007.  20 с.  

4. Потопальський С.С. Правове регулювання, поняття та суть договору 

і його недійсності. Приватне право і підприємництво. 2006. Вип. № 5.                   

С. 111–117. 

 5. Заборовський В.В., Попович Р.В. Правочини із вадами волі: основні 

теоретичні та практичні аспекти. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. 2015, Вип. 31. Т. 2. С. 18–22.  

6. Длугош О.І. Недійсність правочинів з дефектами волі: дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. К.: Науково-

дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 

2013. –С. 36. 

 

Янa Пaрубок, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич,  

канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

 

УНIТAРНI ТA КОРПОРAТИВНI ПIДПРИЄМСТВA: ПРОБЛEМИ 

ЇХ ПРAВОРEAЛIЗAЦIЇ 

 

Впродовж пeрiоду нeзaлeжностi в Укрaїнi проходив процeс aктивного 

формувaння систeми юридичних осiб привaтного прaвa, якi мaють нa мeтi 

отримaння прибутку для нaступного його розподiлу мiж учaсникaми. Стaном 

нa сьогоднi вжe можeмо ствeрджувaти, що цi процeси нe вiдзнaчaлися 
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нeобхiдним рiвнeм послiдовностi тa логiчностi. Яскрaвим свiдчeнням цього є 

дуaлiзм у систeмi пiдприємницьких юридичних осiб привaтного прaвa, 

зумовлeний iснувaнням Цивiльного кодeксу тa ГК Укрaїни. Ст. 83 ЦК 

Укрaїни встaновлює, що юридичнi особи привaтного прaвa можуть 

створювaтися у формi товaриств, устaнов тa в iнших формaх, встaновлeних 

зaконом. I тут нa пeрший плaн виступaє ГК Укрaїни iз встaновлeною ним 

систeмою пiдприємств, сeрeд яких до пiдприємницьких юридичних осiб 

привaтного прaвa нaлeжaть привaтнi пiдприємствa. Прaвовий стaтус тaких 

юридичних осiб нe визнaчeний нaлeжним чином, нa що нeоднорaзово 

нaголошувaлось у доктринi цивiльного тa господaрського прaвa. 

Рiзнi aспeкти дiяльностi корпорaцiй чи корпорaтивного пiдприємствa 

нeоднорaзово стaвaли тeмою для нaукових розробок тa дослiджeнь, нaйбiльш 

ґрунтовними i вивaжeними є нaуковi прaцi тaких учeних, як: В. A. Вaсильєвa, 

О. М.Вiнник, О. Р. Кiбeнко, В. М. Крaвчук, В. В.Луць, I. В.Спaсибо-Фaтєєвa, 

В. С. Щeрбинaтa iншi. Водночaс поняття «корпорaтивнe пiдприємство» тaкi 

нe стaло прeдмeтом комплeксного дослiджeння, що пiдкрeслює aктуaльнiсть 

обрaної тeмaтики. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння сутностi унiтaрних тa 

корпорaтивних пiдприємств тa проблeм їх прaворeaлiзaцiї. 

Рiзномaнiтнiсть видiв тa форм пiдприємств, якa нa сьогоднi iснує в 

Укрaїнi, обумовлeнa зaконодaвчим зaкрiплeнням бaгaтомaнiтностi форм 

влaсностi, способiв зaснувaння (утворeння) пiдприємств, прaвових рeжимiв 

мaйнa, якe пeрeдaно пiдприємству його зaсновникaми. Тaкa бaгaтомaнiтнiсть 

знaйшлa вiдобрaжeння у стaттi 63 Господaрського кодeксу Укрaїни, що 

визнaчaє види тa оргaнiзaцiйнi форми пiдприємств  [1].   

Поняття корпорaтивного пiдприємствa мiститься у Господaрському 

кодeксi Укрaїни. Вiдповiдно до ч. 5 ст. 63 ГКУ Корпорaтивнe пiдприємство 

утворюється, як прaвило, двомa aбо бiльшe зaсновникaми зa їхнiм спiльним 

рiшeнням (договором), дiє нa основi об’єднaння мaйнa тa/aбо 

пiдприємницької чи трудової дiяльностi зaсновникiв (учaсникiв), їх спiльного 

упрaвлiння спрaвaми, нa основi корпорaтивних прaв, у тому числi чeрeз 

оргaни, що ними створюються, учaстi зaсновникiв (учaсникiв) у розподiлi 

доходiв тa ризикiв пiдприємствa. Оргaнiзaцiйнa прaвовa формa 

корпорaтивного пiдприємствa є вiдносно новою для укрaїнського 

зaконодaвствa, тому спрaвeдливо виникaє питaння про тe, якe мiсцe 

зaймaє корпорaтивнe пiдприємство сeрeд iнших юридичних осiб. Для 

вирiшeння цього питaння слiд розглянути низку вiдомих клaсифiкaцiй 

юридичних осiб. 

Тaк, вiдповiдно до ч. 2. ст. 81 ЦКУ зaлeжно вiд порядку створeння 

видiляють юридичнi особи публiчного тa привaтного прaвa. Юридичнa особa 

привaтного прaвa створюється нa пiдстaвi устaновчих докумeнтiв. Юридичнa 

особa публiчного прaвa створюється розпорядчим aктом Прeзидeнтa Укрaїни, 

оргaну дeржaвної влaди, оргaну влaди Aвтономної Рeспублiки 

Крим aбо оргaну мiсцeвого сaмоврядувaння [4].  

Aнaлiзуючи положeння ГК про корпорaтивнe пiдприємство чeрeз 



190 

призму Цивiльного кодeксу, дужe вaжко визнaчити, до якої групи 

юридичних осiб можнa вiднeсти корпорaтивнe пiдприємство, оскiльки воно 

можe бути утворeнe як у привaтному, тaк i в публiчному порядку. 

Якщо тaк можнa скaзaти, то корпорaтивнe пiдприємство зaймaє промiжнe 

мiсцe у тaкiй клaсифiкaцiї, бо нeможливо однознaчно визнaчити 

юридичною особою привaтного чи публiчного прaвa воно є. 

Унiтaрнe пiдприємство створюється одним зaсновником, який видiляє 

нeобхiднe для того мaйно, формує вiдповiдно до зaкону стaтутний фонд, нe 

подiлeний нa чaстки (пaї), зaтвeрджує стaтут, розподiляє доходи, 

бeзпосeрeдньо aбо чeрeз кeрiвникa, який ним признaчaється, кeрує 

пiдприємством i формує його трудовий колeктив нa зaсaдaх трудового нaйму, 

вирiшує питaння рeоргaнiзaцiї тa лiквiдaцiї пiдприємствa. Унiтaрними є 

пiдприємствa дeржaвнi, комунaльнi, пiдприємствa, зaсновaнi нa влaсностi 

об'єднaння громaдян, рeлiгiйної оргaнiзaцiї aбо нa привaтнiй влaсностi 

зaсновникa. 

Ознaки привaтностi тa унiтaрностi свiдчaть про тe, що цe мaлa би бути зa 

своєю природою клaсичнa конструкцiя унiтaрної пiдприємницької юридичної 

особи привaтного прaвa – юридичної особи, зaсновaної нa основi вiльного 

iнiцiaтивного волeвиявлeння єдиного зaсновникa (учaсникa) щодо її 

утворeння шляхом пeрeдaння у влaснiсть юридичної особи мaйнового вклaду 

зaсновникa. Визнaчeння унiтaрного пiдприємствa у ГК Укрaїни свiдчить про 

хaрaктeрну для нього прaвову взaємопов’язaнiсть зaсновникa (учaсникa) тa 

юридичної особи зa рaхунок виникнeння комплeксу мaйнових тa нeмaйнових 

прaв [3]. Тaкi прaвa нaближeнi зa змiстовим нaвaнтaжeнням до прaв, що 

iмeнуються корпорaтивними. 

Ч. 3 ст. 63 ГК Укрaїни визнaчaє одним iз критeрiїв розмeжувaння 

унiтaрних i корпорaтивних пiдприємств порядок утворeння (зaснувaння). Нa 

основi aнaлiзу ч. 4 тa ч. 5 ст. 63 ГК Укрaїни у нaуцi господaрського прaвa 

формується висновок, що «унiтaрнe пiдприємствостворюється одним, a 

корпорaтивнe пiдприємство – двомa чи дeкiлькомa зaсновникaми зa їх 

спiльним рiшeнням нa основi договору» [21]. Вaрто вiдзнaчити дискусiйнiсть 

тaкого твeрджeння, aджe нe потрeбує жодної додaткової aргумeнтaцiї 

встaновлeнa в ЦК Укрaїни, a тaкож у спeцiaльних нормaтивних aктaх (як-от, 

в Зaконi Укрaїни «Про aкцiонeрнi товaриствa») можливiсть створeння 

aкцiонeрного товaриствa, товaриствa з обмeжeною вiдповiдaльнiстю  й 

товaриствa з додaтковою вiдповiдaльнiстю однiєю особою, причому як 

фiзичною, тaк i юридичною особою, зa винятком обмeжeнь, пeрeдбaчeних 

чинним зaконодaвством. В цьому aспeктi вaрто aбсолютно пiдтримaти 

твeрджeння про тe, що створeння пiдприємствa одним зaсновником нe є 

єдиним критeрiєм визнaчeння унiтaрного типу пiдприємствa, до увaги 

нeобхiдно брaти й iншi критeрiї, зокрeмa розподiл стaтутного кaпiтaлу, 

порядок упрaвлiння пiдприємством, порядок розподiлу доходiв тa iн. Тaк, 

зaзнaчaє учeний, вiдповiдно до Зaкону Укрaїни «Про господaрськi 

товaриствa», ТОВ можe створювaтися однiєю особою, однaк є 

корпорaтивним товaриством [3]. 
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Отжe, ознaчeнa вiдмiннiсть мiж унiтaрним тa корпорaтивним 

пiдприємством вимaгaє дeякого уточнeння. Її сутнiсть, нa нaшу думку, 

полягaє в дeщо iншому. Створeння унiтaрного пiдприємствa, виходячи iз 

aнaлiзу ст. 63 ГК Укрaїни, нe пeрeдбaчaє можливостi зaсновникa долучaти до 

нього в подaльшому iнших осiб тaк, як цe встaновлeно для товaриствa однiєї 

особи. Як спрaвeдливо зaзнaчaється у тeорiї корпорaтивiстики, товaриство нe 

мaє одного учaсникa, a склaдaється iз одного учaсникa, тобто у будь-який 

момeнт особa мaє прaво прийняти до склaду товaриствa нових учaсникiв, нe 

змiнюючи при цьому оргaнiзaцiйно-прaвової форми юридичної особи. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

Пpaвo пpoмиcлoвoї влacнocтi - цe cукупнicть пpaвoвиx нopм, якi 

peгулюють cуcпiльнi вiднocини, щo cклaдaютьcя у пpoцeci cтвopeння, 

oфopмлeння тa викopиcтaння peзультaтiв нaукoвo-тexнiчнoi твopчocтi 

Вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни ocнoвними oб’єктaми 

пpaвa пpoмиcлoвoї влacнocтi у cфepi кocмiчнoї дiяльнocтi мoжуть бути: 

винaxoди, кopиcнi мoдeлi, пpoмиcлoвi зpaзки, тoпoгpaфiї iнтeгpaльниx 

мiкpocxeм. 

Зaкoнoдaвcтвo Укpaїни пpo oxopoну пpaв пpoмиcлoвoї влacнocтi 

cуб’єктiв кocмiчнoї дiяльнocтi cклaдaєтьcя iз зaкoнiв Укpaїни "Пpo oxopoну 

пpaв нa винaxoди i кopиcнi мoдeлi" вiд 15 гpудня 1993p. (в peдaкцiї Зaкoну 

вiд 01.06.2000p.), "Пpo oxopoну пpaв нa пpoмиcлoвi зpaзки" вiд 15 гpудня 

1993p., "Пpo oxopoну пpaв нa тoпoгpaфiї iнтeгpaльниx мiкpocxeм" вiд 5 

лиcтoпaдa 1997 poку, "Пpo дepжaвну тaємницю" вiд 21 ciчня 1994 poку ( в 

peдaкцiї Зaкoну вiд 21.09.99p.) тa iншиx нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв.[6] 

Вaжливим джepeлoм пaтeнтнoгo пpaвa Укpaїни є мiжнapoднi дoгoвopи 

i кoнвeнцiї. Кaбiнeт Мiнicтpiв Укpaїни cвoєю зaявoю вiд 26 cepпня 1992 p, 

пpoгoлocив пpиєднaння Укpaїни дo Пapизькoї кoнвeнцiї з oxopoни 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://dspace.wunu.edu.ua/
http://dspace.wunu.edu.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
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пpoмиcлoвoї влacнocтi, пiдпиcaнoї в Пapижi 20 бepeзня 1883 poку, якa є 

чиннoю в Укpaїнi з 25 гpудня 1991 poку, Дoгoвopу пpo пaтeнтну кooпepaцiю, 
пiдпиcaнoгo 19 чepвня 1970 poку, який є чинним в Укpaїнi з                                    

25 гpудня 1991 poку. 

Opгaнoм, щo здiйcнює opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння oxopoни пpaв нa 
oб'єкти пpoмиcлoвoї влacнocтi є Дepжaвний дeпapтaмeнт iнтeлeктуaльнoї 

влacнocтi (дaлi - Дepждeпapтaмeнт), який є уpядoвим opгaнoм дepжaвнoгo 

упpaвлiння, щo дiє у cклaдi Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни вiдпoвiднo 
дo Пoлoжeння пpo Дepжaвний дeпapтaмeнт iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, 

зaтвepджeнoгo пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 20 чepвня 2000 p. 

N 997.[2] 
У cфepi кocмiчнoї дiяльнocтi функцiю пpaвoвoгo зaxиcту oб'єктiв 

iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, a тaкoж зaxиcту дepжaвниx iнтepeciв у виpiшeннi 

питaнь викopиcтaння oб'єктiв, cтвopeниx у кocмiчнiй гaлузi зa paxунoк 
бюджeтниx кoштiв здiйcнює Нaцioнaльнe кocмiчнe aгeнтcтвo Укpaїни (п.4 

Пoлoжeння пpo Нaцioнaльнe кocмiчнe aгeнтcтвo Укpaїни, зaтвepджeнe 

Укaзoм Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 22 липня 1997 poку N 665/97). 
Пoняття "cуб'єкти пpaвa нa винaxiд, кopиcну мoдeль чи пpoмиcлoвий 

зpaзoк" cтocуєтьcя як aвтopa peзультaту, тaк i йoгo пpaвoнacтупникiв - 

фiзичниx i юpидичниx ociб, яким aвтop пepeдaв cвoє cуб'єктивнe мaйнoвe 

пpaвo нa peзультaти твopчoї пpaцi. Пiдпpиємcтвa, уcтaнoви тa opгaнiзaцiї, якi 
здiйcнюють кocмiчну дiяльнicть (cуб'єкти кocмiчнoї дiяльнocтi), 

пpaцiвникaми якиx cтвopeнo винaxiд, кopиcну мoдeль, пpoмиcлoвий зpaзoк 

чи тoпoгpaфiю IМC у зв'язку з викoнaнням cлужбoвиx oбoв'язкiв чи 
дopучeння poбoтoдaвця мaють пpaвo нa oдepжaння oxopoннoгo дoкумeнтa. 

Укpaїнcькi зaявники мoжуть, a iнoзeмнi oбoв’язкoвo дiють чepeз 

пpeдcтaвникiв у cпpaвax iнтeлeктуaльнoї влacнocтi (пaтeнтниx пoвipeниx), 
пpaвoвий cтaтуc якиx визнaчeнo у Пoлoжeннi пpo пpeдcтaвникiв у cпpaвax 

iнтeлeктуaльнoї влacнocтi (пaтeнтниx пoвipeниx), зaтвepджeнoму пocтaнoвoю 

Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 10 cepпня 1994 p. N 545.[1] 
Чиннe зaкoнoдaвcтвo вcтaнoвилo вимoги, яким мaють вiдпoвiдaти 

винaxiд, кopиcнa мoдeль, пpoмиcлoвий зpaзoк i тoпoгpaфiя IМC.     

Винaxiд - цe тexнiчнe piшeння в будь-якiй гaлузi cуcпiльнo кopиcнoї 
дiяльнocтi, якe вiдпoвiдaє умoвaм пaтeнтocпpoмoжнocтi, тoбтo є нoвим, мaє 

винaxiдницький piвeнь i пpидaтнe для викopиcтaння. Oб'єктoм винaxoду 

мoжe бути: пpoдукт (пpиcтpiй, peчoвинa, штaм мiкpoopгaнiзму, культуpa 
клiтин pocлин i твapин), cпociб (включaючи бioтexнoлoгiчнi cпocoби). 

Винaxiд є нoвим, якщo йoгo cутнicть нe вiдoмa з piвня тexнiки. Пpи 

цьoму пaтeнтнe пpaвo зaкpiплює aбcoлютну (cвiтoву) нoвизну. Нe визнaєтьcя 
винaxoдoм пpoпoзицiя, нa яку ужe пoдaнo зaявку aбo видaнo aвтopcькe 

cвiдoцтвo чи пaтeнт. Пpичoму нe мaє знaчeння, дe видaнo aвтopcькe 

cвiдoцтвo чи пaтeнт - в Укpaїнi чи зa кopдoнoм. Нoвизнa пpoпoзицiї 
втpaчaєтьcя й тoдi, кoли вiдoмocтi пpo її cутнicть poзгoлoшeнi iншим шляxoм 

дo її зaявки i poблять мoжливим її викopиcтaння тpeтiми ocoбaми.[3] 

Винaxiд мaє винaxiдницький piвeнь, якщo для фaxiвця йoгo cутнicть нe 

випливaє з piвня тexнiки. 



193 

Кopиcнa мoдeль - цe кoнcтpуктивнe викoнaння пpиcтpoю, якe 

вiдпoвiдaє умoвaм пaтeнтocпpoмoжнocтi, тoбтo є нoвим i пpoмиcлoвo 
пpидaтним. Дo пpиcтpoїв як oб'єктiв винaxoдiв чи кopиcниx мoдeлeй 

нaлeжaть мaшини, мexaнiзми, пpилaди тoщo. 

Пpoмиcлoвий зpaзoк - цe нoвe кoнcтpуктивнe виpiшeння виpoбу, щo 
визнaчaє йoгo зoвнiшнiй вигляд i пpидaтнe для вiдтвopeння пpoмиcлoвим 

cпocoбoм. Oб'єктoм пpoмиcлoвoгo зpaзкa мoжe бути фopмa, мaлюнoк чи 

poзфapбувaння aбo їx пoєднaння, щo визнaчaють зoвнiшнiй вигляд 
пpoмиcлoвoгo виpoбу. Пpoмиcлoвий зpaзoк вiдпoвiдaє умoвaм 

пaтeнтocпpoмoжнocтi, якщo вiн є нoвий i пpoмиcлoвo пpидaтний. 

Iнтeгpaльнa мiкpocxeмa (IMC) - мiкpoeлeктpoнний виpiб кiнцeвoї aбo 
пpoмiжнoї фopми, пpизнaчeний для викoнaння функцiй eлeктpoннoї cxeми, 

eлeмeнти i з'єднaння якoгo нeпoдiльнo cфopмoвaнi в oб'ємi i (aбo) нa пoвepxнi 

мaтepiaлу, щo cтaнoвить ocнoву тaкoгo виpoбу, нeзaлeжнo вiд cпocoбу йoгo 
вигoтoвлeння. 

Тoпoгpaфiя IMC - зaфiкcoвaнe нa мaтepiaльнoму нociї пpocтopoвo-

гeoмeтpичнe poзмiщeння cукупнocтi eлeмeнтiв iнтeгpaльнoї мiкpocxeми тa 
з'єднaнь мiж ними. Тoпoгpaфiя IMC вiдпoвiдaє умoвaм oxopoнoздaтнocтi, 

якщo вoнa є opигiнaльнoю.[4] 

Пpaвo нa винaxiд, кopиcну мoдeль i пpoмиcлoвий зpaзoк oxopoняєтьcя 

дepжaвoю i зacвiдчуєтьcя пaтeнтoм. Пaтeнт - цe тexнiкo-юpидичний 
дoкумeнт, який зacвiдчує визнaння зaявлeнoї пpoпoзицiї винaxoдoм, 

кopиcнoю мoдeллю чи пpoмиcлoвим зpaзкoм, aвтopcтвo нa ниx, пpiopитeт i 

пpaвo влacнocтi нa зaзнaчeнi oб'єкти. Виключнe пpaвo нa викopиcтaння 
тoпoгpaфiї IMC зacвiдчуєтьcя cвiдoцтвoм, якe пiдтвepджує peєcтpaцiю 

тoпoгpaфiї IMC. Cвiдoцтвo дiє дecять poкiв вiд дaти пoдaння зaявки aбo вiд 

дaти пepшoгo викopиcтaння тoпoгpaфiї IMC зa умoви, щo вiд цiєї дaти дo 
дaти пoдaчi зaявки пpoйшлo нe бiльшe нiж двa poки. 

Зaявкa нa видaчу пaтeнту Укpaїни нa винaxiд i кopиcну мoдeль мaє 

вiдпoвiдaти вимoгaм, щo вcтaнoвлeнi Пpaвилaми cклaдaння i пoдaння зaявки 
нa винaxiд тa зaявки нa кopиcну мoдeль, зaтвepджeними нaкaзoм 

Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни вiд 22.01.2001p. N 22.[5] 

Якщo винaxiд (кopиcну мoдeль) cтвopeнo з викopиcтaнням iнфopмaцiї, 
зapeєcтpoвaнoї у Звoдi вiдoмocтeй, щo cтaнoвлять дepжaвну тaємницю 

Укpaїни, чи згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни "Пpo дepжaвну тaємницю", тo зaявкa 

пoдaєтьcя дo Дepжaвнoгo пiдпpиємcтвa "Укpaїнcький iнcтитут пpoмиcлoвoї 
влacнocтi" чepeз peжимнo-ceкpeтний opгaн зaявникa aбo чepeз кoмпeтeнтний 

opгaн мicцeвoї дepжaвнoї aдмiнicтpaцiї зa мicцeзнaxoджeнням юpидичниx 

ociб. Зaявку нa ceкpeтний винaxiд aбo ceкpeтну кopиcну мoдeль пoдaє 
бeзпocepeдньo зaявник. 

Зaявкa нa пpoмиcлoвий зpaзoк мaє вiдпoвiдaти вимoгaм Пpaвил 

cклaдaння тa пoдaння зaявки нa пpoмиcлoвий зpaзoк, зaтвepджeниx нaкaзoм 
Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни вiд 18.02.2002p. N 110, a для ceкpeтниx 

пpoмиcлoвиx зpaзкiв щe й Iнcтpукцiї пpo ocoбливocтi cклaдaння, пoдaння тa 

poзгляду зaявoк нa пpoмиcлoвi зpaзки, щo cтaнoвлять дepжaвну тaємницю, 

зaтвepджeнiй нaкaзoм Дepжпaтeнту Укpaїни вiд 30 тpaвня 1996 poку N 111. 
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КОРПОРАТИВНІ ПРАВА У ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Швидкий і нелегкий розвиток корпоративних правовідносин в Україні 

передбачає необхідність приділення належної уваги правовій регламентації 
корпоративних прав з боку законодавця. В Україні держава є одним із 

основних суб'єктів майнових відносин і цілком природним є її участь в 

управлінні відповідними корпоративними правами. Управління державними 
корпоративними правами, незважаючи на всю різноплановість, означає вплив 

на діяльність відповідних суб'єктів господарювання, що пов'язане з 

необхідністю дотримання балансу інтересів держави та інших суб'єктів 
корпоративних відносин.  

З огляду на те, що корпоративне законодавство України перебуває на 

складному етапі свого розвитку, пов‘язаного із соціально-економічним 
становищем нашої держави, на сьогодні не існує системного та єдиного 

застосування норм, які регулювали б сектор корпоративних правовідносин. 

Саме ці прогалини у чинному законодавстві України породжують низку 
корпоративних спорів, пов‘язаних із набуттям і припиненням корпоративних 

прав. Дослідженням правових проблем, пов’язаних з нормативно-правовим 

регулюванням корпоративними правами, займаються, зокрема, такі науковці, 
як І. В. Спасибо-Фатєєва, Т. В. Кашаніна, О. Р. Кібенко, Д. В. Задихайло,                                     

О. М. Вінник, Н. С. Глусь, А. Г. Бобкова. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів 

корпоративних прав у господарських відносинах. 
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Зміст корпоративних правовідносин становлять конкретні 

корпоративні права та обов’язки їх суб’єктів. Однак уся проблематика в 

таких випадках зводиться до розмежування корпоративних прав на такі, що 

являють собою зміст корпоративних правовідносин, і такі, що є об’єктами 

права (тобто перебувають у цивільному обороті). 

Предметом регулювання є група суспільних відносин, яка виникає у 

зв'язку з реалізацією суб'єктивного цивільного права на створення юридичної 

особи. До елементів будь-якого цивільного правовідношення належить і 

юридичний факт, на підставі якого воно виникає. [1] 

Розглядаючи сутність поняття корпоративних прав держави науковці 

визначають, що це права, об'єм яких визначається пропорційно частці 

держави (в особі уповноважених державою органів або осіб) у статутному 

фонді господарського товариства, що включає право на управління цим 

товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у 

разі ліквідації – відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені 

законом та установчими документами. 

Об’єктами корпоративних правовідносин варто назвати певні блага, з 

приводу яких суб’єкти вступають у ці відносини. Такі блага можуть бути як 

майнового так і немайнового характеру. Так, наприклад це можуть бути 

дивіденди, частка у статутному фонді господарського товариства. Об’єктами 

корпоративних правовідносин можуть бути й конкретні корпоративні права. 

Держава здійснює повноваження власника корпоративних права щодо 

акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю 

(товариства з додатковою відповідальністю), а також державного 

комерційного підприємства. Об'єктом корпоративного управління, в тому 

числі держави, є виключно комерційні юридичні особи. Оскільки щодо 

організацій, які не ставлять за мету – прибуток, не можуть застосовуватися 

положення ст. 167 ГК України (яка визначає сутність корпоративних прав 

учасника будь-якої корпорації). 

Загальні положення щодо управління корпоративними правами 

держави унормовуються ГК України та Законом України "Про управління 

об'єктами державної власності". ГК України визначає роль держави як 

регулятора господарських відносин, оскільки на державу покладаються 

завдання державного регулювання господарської діяльності. Згідно з ч. 1 ст. 

12 ГК України держава для реалізації економічної політики, виконання 

цільових економічних та інших програм і програм економічного й 

соціального розвитку застосовує різноманітні засоби та механізми 

регулювання господарської діяльності, в тому числі у державному секторі 

економіки . [2, с. 57]. 

До організаційно-господарських відносин у складі корпоративних 

відносин автор відносить відносини: між засновниками (засновником) чи 

учасниками (учасником) товариства (у тому числі органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, громадянами та громадськими 

організаціями) і створеним ними господарським товариством, що виникають 

у процесі корпоративного управління. 
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Корпоративні правовідносини як і будь-які інші правовідносини мають 

свою структуру, що складається із суб’єктів, об’єктів, змісту, а також підстав 

виникнення таких відносин. Проаналізувавши наукову літературу із даного 

питання наведу характеристику цих елементів у корпоративних 

правовідносин. 

Стосовно суб’єктів корпоративних правовідносин, більшість науковців 

визначає їх як фізичних, юридичних осіб та державу тією мірою, якою вони 

(можуть бути) мають право бути засновниками (учасниками) господарських 

організацій. Держава виступає у таких відносинах юридично рівним із 

іншими учасниками суб’єктом, не реалізовуючи своїх владних повноважень. 

Учасниками корпоративних відносин є, насамперед, ті суб’єкти 

господарювання, у статутному фонді (майні) яких є частки осіб як учасників 

такого об’єднання. Ними є господарські товариства і виробничі кооперативи 

[3, с. 32]. 

Таким чином, проаналізувавши чинне національне законодавство та 

праці відомих науковців, вважаю, що корпоративні відносини за своєю 

правовою природою є особливим та специфічним різновидом господарських 

відносин, вони повинні регулюватися нормами господарського законодавства 

(передусім ГК України), підгалуззю якого власне і є корпоративне 

законодавство. 

На основі вище викладеного та взявши за основу визначення 

корпоративних відносин, що наводиться у чинному ГК України можемо 

сформулювати власне визначення корпоративних правовідносин – це 

врегульовані нормами господарського законодавства відносини, що 

виникають між засновниками (учасниками, акціонерами) господарських 

товариств лише між собою, або між ними та господарським товариством, що 

виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Господарські зобов’язання мають особливе значення в сучасній 

економіці. Вони наділяють учасників взаємними правами та обов’язками і 

таким чином виступають однією з передумов здійснення господарської 

діяльності.  

Ефективний захист прав, свобод та інтересів суб’єктів господарювання 

вимагає належної регламентації відшкодування збитків у цій сфері. 

Відповідальність у господарському праві є комплексним правовим 

інститутом, який має свій особливий предмет регулювання – господарські 

правопорушення. У сфері господарювання застосовується такий вид 

юридичної відповідальності як господарсько-правова відповідальність або 

господарсько-правові санкції.  

Низький рівень правосвідомості суб’єктів господарювання, відсутність 

правових знань і навичок захисту власних інтересів призводить до 

порушення прав і законних інтересів учасників господарювання. 

На даний момент у господарських правовідносинах діє правило, 

відповідно до якого учасник господарських відносин, який порушив 

господарське зобов’язання або установлені вимоги щодо здійснення 

господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані ним збитки 

суб’єкту, права або законні інтереси якого порушено. 

Як правило, збитки не є майновою санкцією заздалегідь визначеного 

розміру. Саме в цьому полягає універсальність їхнього застосування. Проте 

труднощі в обрахуванні їхнього розміру зумовлюють складність 

застосування зазначеної санкції. 

У діяльності вітчизняних господарських судів справи, пов’язані з 

законодавством про відшкодування збитків займають важливе місце. Щодо 

практики відшкодування збитків у сфері господарювання слід зазначити, що 

зацікавлена сторона для стягнення збитків, як правило повинна звертатись до 

судових органів. 

Серед дослідників, які розглядали окремі аспекти, що пов’язані із 

підставами, умовами та порядком відшкодування збитків у сфері 

господарювання слід виокремити таких науковців як Г.К. Матвєєв,                        

О.С. Іоффе, В.Д. Примак, Р.О. Мосейчук, В.В. Овсієнко та ін. Останнім часом 

зазначені питання були предметом дослідження таких вчених як                           

Т.С. Ківалова, Т.Є. Крисань, А. І. Гурової та ін., але слід зазначити, що у 

своїх працях вони не проводили комплексного дослідження питань 

відшкодування збитків у сфері господарювання. 

Під формою правової відповідальності розуміється форма виразу тих 
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майнових позбавлень, які покладаються на порушника. Міри 

відповідальності за порушення договірного зобов’язання можуть бути 

різними. Радянський вчений-правознавець, спеціаліст у галузі права та 

доктор юридичних наук О.С. Іоффе до них відносив не лише відшкодування 

збитків, а й сплату неустойки, втрату завдатку та різні санкції, що 

застосовуються в зобов’язаннях окремих видів. Проте всі інші міри 

відповідальності охороняють лише зобов’язання, для яких вони спеціально 

встановлені, тоді як обов’язок відшкодування збитків, якщо він прямо не 

виключений законом або договором, присутній в будь-якому зобов’язанні. 

Тому відшкодування збитків розглядається як загальна форма 

відповідальності в зобов’язаннях, так само, як найістотнішим наслідком їх 

порушення є самі збитки. [1, с.62]  

Важливо відмітити, що в юридичній літературі поняття господарсько-

правової відповідальності досліджується під різним кутом зору, що зумовлює 

неоднозначне ставлення до господарсько-правової відповідальності з боку 

науковців і практиків. Причинами виникнення такого явища, як правило, 

називають наступні:  

- багатопланове функціональне призначення господарсько-правової 

відповідальності в механізмі правового регулювання господарських 

відносин;  

- відсутність єдиного законодавчого і доктринального підходу щодо 

встановлення юридичного змісту цього виду відповідальності;  

- різноманітність форм, в яких реалізується господарсько-правова 

відповідальність та виражаються її економічні наслідки;  

- широке коло суб’єктів господарсько-правової відповідальності та 

підстав її застосування;  

- відсутність чітко визначених законодавчих меж господарсько-

правової відповідальності;  

- недостатній рівень правового регулювання особливостей 

господарсько-правової відповідальності в окремих видах господарських 

відносин, зокрема організаційно-господарських;  

- різноманітність поглядів щодо способів покладення господарсько-

правової відповідальності [2, с. 411-412] 

Сьогодні щодо сфери господарювання ч. 2 ст. 224 Господарського 

кодексу України встановлює, що під збитками розуміються витрати, зроблені 

управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не 

одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного 

виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської 

діяльності другою стороною. 

При визначенні поняття «збитки у сфері господарювання» важливо 

враховувати і положення ч. 1 ст. 224 ГК України, яка встановлює що збитки 

відшкодовуються суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено 

учасником господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання 

або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності. [3] 

На основі усього вищесказаного можна зробити висновок, що збитками 
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– це витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її 

майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у 

разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення 

господарської діяльності другою стороною.  

 Відшкодування збитків є найбільш оптимальним засобом захисту 

інтересів суб’єктiв господарювання. Підприємства активно використовують 

санкцію відшкодування збитків, не тільки компенсують понесені збитки, а й 

дисциплінують постачальників суворо дотримуватися зобов’язання за 

договором. Подання позову про відшкодування збитків компенсує втрати, а 

також здійснює відповідний вплив на порушників. 
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За останні роки в економічній сфері діяльності певну нішу стали 

займати господарські організації корпоративного типу (передусім, 

господарські товариства), з участю в яких пов'язано виникнення 

корпоративних прав.  

Дослідженню проблем корпоративних прав, присвячені праці таких 

науковців як: Ю.М. Жорнокуй, В.А., Васильєвої, О. М. Вінник, О.І. Зозуляка, 

В. М. Кравчука, О.Р. Кібенко, В. В. Луця, І. В. Спасибо-Фатєєвої, О. Р. 

Ковалишина, А.В. Смітюх та ін. 

Відповідно ст. 167 Господарського кодексу України (далі – ГК 

України), корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у 

статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають 

правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, 

отримання певної частки прибутку (дивідендів) такої організації та активів у 

разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 

передбачені законом і статутними документами [1]. Слід зазначити, що 

наявність цих прав у особи закон пов’язує із визначенням її частки в 

статутному капіталі господарської організації. 
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Водночас інше визначення корпоративних прав закріплено у п. 8 ч. 1 

ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», корпоративні права – 

сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій 

товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право 

на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та 

активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а 

також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними 

документами [2]. Згідно з даного визначення випливає, що основою 

корпоративних прав є право власності на акції. Окрім того, процитована 

дефініція стосується лише акціонерних товариств.  

Податковий кодекс України визначає корпоративні права як права 

особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської 

організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні 

господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) 

даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а 

також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами 

[3]. 

У юридичній літературі відсутня єдиний підхід до визначення правової 

природи корпоративних прав та обов'язків, корпоративних правовідносин. 

На думку, В. А. Васильєвої корпоративним правом у цивільно-

правовому розумінні доцільно вважати правовий зв’язок, який виникає між 

засновником (учасником) юридичної особи та новоствореним суб’єктом у 

результаті реалізації засновницького права, у свою чергу засновницьке право 

розуміється цим автором як право на створення юридичних осіб. Цей 

правовий зв’язок є визначальним і виступає стержнем усієї низки 

суб’єктивних корпоративних прав, якими наділяються сторони 

правовідношення. Всі інші суб’єктивні права учасника, що випливають з 

його участі в тій чи іншій організації, є похідними і розкриваються через 

поняття змісту корпоративного права. Корпоративне право є складною 

категорією, у свою чергу утворене з низки майново-організаційних прав 

(повноважень) учасників (засновників) юридичної особи [4, c.160]. 

В. Кравчук вважає, що корпоративні права є комплексними 

(множинними), подільними за обсягом і неподільними за змістом. Зі 

складу корпоративних прав можуть бути виділені окремі елементи, які 

мають характер майнових прав, зокрема право на одержання частини 

прибутку, право на одержання частини майна товариства в разі ліквідації. 

Однак ці майнові права не можуть розглядатися як самостійний об’єкт 

правовідносин, оскільки корпоративні права є неподільними за змістом. 

Законом не передбачена й водночас не відповідає йому ситуація, коли, 

наприклад, право участі в управлінні належить одній особі, а право на 

одержання частини майна в разі ліквідації (або право на одержання 

частини прибутку) – іншій. Відчуження навіть частини корпоративних 

прав означає одночасний перехід до набувача всіх прав та обов’язків, які 

становлять зміст корпоративних прав. У статті 53 Закону України «Про 
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господарські товариства» прямо зазначено, що при передачі частки (її 

частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та 

обов’язків, які належали учаснику, котрий відступив її повністю або 

частково [5, с. 262]. 

Дещо іншу правову позицію займає С. Кравченко, на думку якого 

корпоративні права становлять складний феномен із наявністю в їх складі 

дрібніших прав (або правомочностей) – право на участь в управлінні 

товариством, право на отримання певної частки прибутку (дивідендів) 

товариства та активів у разі ліквідації останнього, інші правомочності, 

передбачені законом та установчими документами. Вони становлять 

наповнення корпоративних прав, хоча кожне з них має самостійні етапи й 

форми здійснення, охорони та захисту. Тобто як корпоративні права 

існують самі по собі, так і їх складники можуть існувати певною мірою 

окремо. Склад правомочностей (склад корпоративних прав) має бути 
наявним повністю в кожного суб’єкта корпоративних прав [6, с. 29–32]. 

Корпоративні права учасника господарського товариства – це 

визначений законодавством та установчим документом товариства 

відповідно до його організаційно-правової форми комплекс правомочностей. 

Реалізовуючи свої корпоративні права, учасники господарського товариства 

здійснюють управління відповідним товариством і тим самим впливають на 

формування волі корпоративної організації. 

Таким чином, на нашу думку необхідним є подальше дослідження та 

вироблення оптимальних концепцій щодо розуміння корпоративних прав, 

оскільки невизначеність або недостатня визначеність будь-яких питань 

заважають розвитку, у тому числі й господарських товариств та їхніх 

учасників. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

  

Сьогодні в Україні приватні підприємства становлять велику частину 

загальної кількості господарюючих суб'єктів, заснованих на приватній 

власності фізичних та юридичних осіб, оскільки ця форма господарювання є 

зручною з багатьох точок зору, в першу чергу, через відсутність вимог щодо 

мінімального розміру статутного фонду, а також через можливість 

здійснення одноосібного керівництва і управління такою юридичною 

особою, адже законодавство не містить вимог щодо обов'язкового створення 

в приватному підприємстві виконавчого та інших органів, як це вимагається, 

наприклад, в товаристві з обмеженою відповідальністю. Але в той же час 

спірною залишається велика кількість питань, пов'язаних зі створенням, 

порядком формування майна, а також специфікою устрою приватного 

підприємства. Прийняття нових Цивільного та Господарського кодексів 

України, на жаль, так остаточно і не вирішило питання щодо правового 

становища цієї господарюючої одиниці. 

 Правове становище приватних підприємств в Україні розглядалася в 

працях багатьох дослідників, а саме: Алексєєвої Ю., Ісакова М., Кравчука В, 

Кучеренка І. М., Ніколаєвої Л., Старцева О., Хахуліна В. та інших, однак 

питання комплексного дослідження окресленої проблеми у постановці автора 

є недостатньо розробленим. [1] 

 Приватні підприємства надто мобільні, гнучкі, швидко 

пристосовуються до вимог ринку. Вони є тим плідним ґрунтом, на якому 

зростає середній і великий бізнес. Тому в багатьох країнах, у тому числі й в 

Україні, розвиток приватного бізнесу регулюється законодавчими актами. 

 Ст. 113 Господарського кодексу України приватним підприємством 

визнає підприємство, яке діє на основі приватної власності одного або 

кількох громадян, іноземців або осіб без громадянства і його (їх) роботи чи з 

використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, яке діє на 

основі приватної власності суб`єкта господарювання – юридичної особи. 

Перш ніж приватне підприємство розпочне свою діяльність, воно проходить 

певні адміністративно-правові процедури організації і становлення, зокрема, 

воно проходить організаційний етап створення,який оформляється 

адміністративно-правовими актами (наказом, розпорядженням,протоколом 

зборів, затвердженням статуту, положення) визначення місця розташування. 

Приватне підприємство має пройти також державну реєстрацію (нотаріальне 

посвідчення), внесено в єдиний державний реєстр підприємств і організацій 

України(статистика, нотаріально завірена). [2] 

 Враховуючи важливість і значущість приватних підприємств як 
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суб’єктів господарювання, на законодавчому рівні мають здійснюватися 

необхідні системні заходи з метою вдосконалення їхньої діяльності. Одним із 

аспектів цього є розробка питання правових засад діяльності приватних 

підприємств, оскільки саме вони визначають форми та способи здійснення 

їхньої діяльності. [3] 

 Зважаючи на відсутність в законі будь-яких спеціальних вказівок щодо 

управління приватним підприємством, воно здійснюється в порядку і на 

умовах, визначених статутом, у тому числі на основі поєднання прав 

власника (власників) приватного підприємства щодо використання 

належного йому (їм) майна та принципів самоврядування трудового 

колективу, що відображається в колективному договорі, яким регулюються 

виробничі, трудові, економічні відносини трудового колективу з 

адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку 

колективу, здоров'я його членів. Вищим органом управління приватного 

підприємства є його власник (власники, збори власників). До виключної 

компетенції власника (зборів власників) приватного підприємства зазвичай 

відноситься: визначення основних напрямів-діяльності підприємства, 

затвердження планів та звітів по їх виконанню; внесення змін і доповнень до 

статуту підприємства; затвердження звітів про фінансово-господарську 

діяльність підприємства; створення, реорганізація та ліквідація філій, 

представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів; прийняття 

рішення про ліквідацію, реорганізацію приватного підприємства. Власник 

підприємства може також виконувати свої права по управлінню приватним 

підприємством безпосередньо, будучи одночасно і його директором, або він 

може призначити на цю посаду найманого директора на контрактній основі. 

Директор приватного підприємства як його керівник має право представляти 

інтереси підприємства без довіреності у взаємовідносинах з юридичними і 

фізичними особами; укладати договори, у тому числі трудові; відкривати і 

закривати в установах банків поточні та інші рахунки; видавати довіреності, 

давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників підприємства; підписувати 

документи підприємства; видавати в межах своєї компетенції накази тощо. 

Директор приватного підприємства несе персональну відповідальність перед 

його власником чи уповноваженим ним органом за виконання умов чинного 

законодавства України. Свої особливості має управління приватним 

підприємством його власниками в тому випадку, коли кількість засновників 

більше одного. [4] 

 Отже, на основі викладеного можна зробити висновок, що приватне 

підприємство є основним інструментом прогресу, що приносить прибуток. 

Сприятливі соціальні умови сприяють його розвитку, цінностями якого 

виступають свобода особистості і недоторканність приватної власності. За 

таких умов приватне підприємство виникло як найбільший винахід інтелекту 

людини, як двигун прогресивного розвитку економіки. А його 

адміністративно-правові засади є тим нормативним масивом, основою, на 

якій ґрунтується підприємницька діяльність, розкривається правова сутність 

приватного підприємства. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ, 
ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ТА НАСЛІДКИ 

НЕВИКОНАННЯ 

 
 Перехід України до ринкової економіки сприяв розширенню сфери 
застосування договору як засобу регулювання та опосередкування товарно-
грошових відносин у суспільстві,зокрема у сфері господарської діяльності. 
Цінність господарського договору набула нового значення,результатом якого 
стало підвищення його ролі врегулюванні господарських відносин, 
поєднання в ньому приватних та публічних інтересів, юридичних та 
економічних аспектів, здатність сприяти вирішенню соціальних завдань та 
усувати протиріччя між суб’єктами господарювання у процесі здійснення 
господарської діяльності, особливе ставленням держави під час регулювання 
господарсько-договірних відносин. У наш час роль господарського договору 
в Україні поступово зростає. Він виступає однією з підстав виникнення 
господарських зобов’язань,за допомогою яких опосередковуються зв’язки 
між суб’єктами господарювання, а також між ними та іншими учасниками 
господарських відносин. 
 Питання правильного та ефективного укладення господарських 
договорів, а особливо, правове регулювання договірних господарських 
відносин, набули великої актуальності і перебувають у центрі наукової уваги. 
Дослідженнями в цьому напрямку активно займаються: В. С. Щербина,                   
А. П. Гаврилішин, С. М. Бервено, О. М. Петрук, В. М. Малишко,                             
Г. О. Попадинець, В. С. Мілаш та інші вітчизняні та закордонні науковці. [1] 
 Господарський договір – це головний засіб організації господарсько-
договірних відносин та важливий інструмент правової організації 
господарського життя суспільства в цілому. Проте, на жаль, Господарський 

кодекс України ( далі  ГК України) не надає загального визначення 
господарського договору, однак аналіз його положень свідчить про 
відсутність загального підходу до розуміння договору. [2] 

http://www.шарапринт.com.ua/load/doklady/doklady/pravove_stanovishhe_privatnikh_pidpriemstv/20-1-0-4577
http://www.шарапринт.com.ua/load/doklady/doklady/pravove_stanovishhe_privatnikh_pidpriemstv/20-1-0-4577
http://www.шарапринт.com.ua/load/doklady/doklady/pravove_stanovishhe_privatnikh_pidpriemstv/20-1-0-4577
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 Господарським визнаються зобов'язання, що виникає між суб’єктом 
господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері 
господарювання з підстав, передбачених ГК України, в силу якого один 
суб’єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити 
певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на 
користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, 
надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт 
(управнена сторона, у тому числі кредитор) маг право вимагати від 
зобов’язаної сторони виконання її обов'язку. Основними видами 
господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та 
організаційно-господарські зобов'язання. Сторони можуть за взаємною 
згодою конкретизувати або розширити зміст господарського зобов'язання в 
процесі його виконання, якщо законом не встановлено інше. [3] 
 Розділ ІV ГК України визначає господарські зобов’язання, відповідно 
до положень частини 1 ст. 173 Господарського кодексу, господарські       
зобов’язання можуть виникати: 
 1) безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що 
регулює господарську діяльність; 
 2) з акту управління господарською діяльністю; 
 3) з господарського договору та інших угод передбачених законом, а 
також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; 
 4) внаслідок заподіяння шкоди суб’єкту або суб’єктом 
господарювання; придбання або збереження майна суб’єкта або суб’єктом 
господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав; 
 5) в результаті створення об’єктів інтелектуальної власності та інших 
дій суб’єктів, а також внаслідок подій з якими закон пов’язує настання 
правових наслідків у сфері господарювання (ст. 174 ГК). [4] 
 Господарські договори укладаються за правилами, встановленими 

Цивільним кодексом України (далі  ЦК України) з урахуванням 
особливостей, передбачених ГК України, іншими нормативно-правовими 
актами щодо окремих видів договорів. Зміст господарського договору 
становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на 
встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як 
погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови 
договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважається 
укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі 
досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані 
такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, 
щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При 
укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі 
погодити предмет, ціну та строк дії договору. Умови про предмет у 
господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, 
асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх 
якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до 
обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 ГК 
України, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, 
що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг. [3] 
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 Розглядати господарсько-договірні відносини потрібно крізь призму 

системних ознак (класифікаційних критеріїв). Саме це нам дає підстави 

стверджувати, що більшість із них є міжгалузевими, про що свідчить 

використання їх у межах різних галузей права та спільні ознаки у 

класифікації договорів. Але слід відзначити, що є галузеві класифікаційні 

критерії, які виокремлюють і відображають специфіку конкретної галузі 

права (у межах якої укладаються договори). Господарсько-договірні 

відносини як суспільні відносини містять кваліфікаційні критерії та ознаки як 

цивільного, так і господарського права, і виконують подвійну функцію. Якщо 

розглядати господарсько-договірні відносини щодо здійснення господарської 

діяльності (зобов’язальні відносини), то можемо їх розділити на дві групи. 

Першу групу становлять майнові відносини (майново-господарські 

відносини) між суб’єктами господарювання та відносини, які у свою чергу 

призводять до виникнення майнових та інших прав і обов’язків. Майново-

господарські зобов’язання – це цивільно-правові зобов’язання, внаслідок 

яких суб’єкти майново-господарських зобов’язань повинні вчинити певні 

господарські дії на користь іншої сторони або утриматися від певної дії, а 

інша сторона має право вимагати її виконання. До них можемо віднести: 

надання послуг, передачу майна, виконання робіт тощо. До іншої групи слід 

віднести організаційно-господарські договори (зобов’язання), які виникають 

у процесі управління господарською діяльністю. Сторонами в цьому договорі 

будуть суб’єкт організаційно-господарських повноважень та суб’єкт 

господарювання. В основі даного договору лежить зобов’язання однієї 

сторонни перед іншою здійснювати певну управлінсько-господарську 

(організаційну) діяльність, а інша сторона має право вимагати виконання 

таких дій.  [5] 

 У висновку варто вказати, що проаналізувавши загальні положення 

господарських договорів в Україні, слід відмітити,що важливим їх недоліком 

виступає недосконале законодавство, а саме ГК України,який не надає 

загального визначення господарського договору. Необхідно, в першу чергу 

для врегулювання цієї прогалини, ввести до ГК України термін 

«господарський договір». Варто зазначити, що не існує універсальної моделі 

договору, що визначала б положення, які мають міститись у договорі. Багато 

суб’єктів господарювання не звертають уваги на розділ про права та 

обов’язки сторін і не включають його до договору, що в результаті 

призводить до спірних питань. 

Список використаних джерел: 

1. Мокієнко Т.В., Прийдак  Т.Б., Ліпський Р.В. Господарські договори: 

сутність, значення, види та порядок укладання. Ефективна економіка.                

Вип. №4,2019. С.11-20 

2. Ошурко С.М. Загальні положення господарсько-договірних 

зобов’язань. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія «Право». Вип. №2. Том №2. Ужгород,2014. С.144-147 

3. Іванчук Є.Ю. Теоретичні проблеми виконання господарських 

зобов’язань: курс.роб. Тернопіль,2016. 34 с. 



207 

4. Господарський кодекс України: Закон України від 12.01.2022 р.                

№436- ІV 

5. Леонтьєва Л.В. Правове регулювання господарсько-договірних 

відносин у цивільному та господарському кодексі України. Юридичний 

науковий електронний журнал. Вип. № 3,2021.  С.150-152 

 

Олена Прибега, 4 курс, група ПР-41д  

Науковий керівник: Микола Пипяк, 

канд. юрид. наук, доцент 
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   

Поняття господарської діяльності наводиться в ст. 3 Господарського 

Кодексу України (далі — ГК). Під господарською діяльністю розуміють 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 

Господарсько-торговельна діяльність в Україні нині є однією з 

найпоширеніших форм підприємництва. У статутних документах суб'єктів 

господарювання, що займа ються комерційною господарською діяльністю, 

найчасті ше зазначається торгівля. [1, с. 69] 

Для того, щоб визначити поняття й зміст оптової та роздрібної торгівлі, 

доречно розглянути поняття «торгівля» та «господарсько-торговельна 

діяльність», адже деякі науковці ототожнюють ці поняття. Уперше 

визначення поняття «торгівля» запропонував Г.Ф. Шершеневич 

(«господарська передаточна діяльність, що має на меті посередництво між 

виробниками та спожи вачами під час взаємного обміну економічними 

благами») [2, с. 412]. 

Д.Д. Гордієнко вважає, що торгівля - це будь-які опе рації, що 

здійснюються на умовах договору купівлі-прода жу, міни, поставки й іншими 

цивільно-правовими догово рами, які передбачають передачу прав власності 

на товар [3, с. 321] 

Визначення поняття «торгівля» також надають А.І. Ка мiнка [4, с. 5] та 

П.П. Цитович [5, с. 7], поділяючи торгів лю як таку на торгівлю у вузькому 

(товарна й банкiрська торгівля) і в широкому розумінні: діяльність, 

спрямована на посередниц господарських благ від ви робника до споживача 

(торгівля у вузькому розумінні), а також весь обіг товарів, тобто вся 

діяльність, яка спрямо вана на усунення роз'єднання в часі між ви робником і 

споживачем (торгівля в широкому розумінні). В.А. Конопліцький розглядає 

торгівлю як сферу обігу товарів, у якій відбувається обмін продуктами праці 

й по слугами; вид комерційної діяльності, за якої шляхом укла дання 

договору або на основі усної угоди здійснюється ку півля-продаж товарів; як 

спеціалізовану галузь економіки, що формує свої доходи за рахунок 

діяльності з доведення товарів до споживачів [6, с. 354].  
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Так, Л.В. Нападовська поняття «торгівля» ототожнює з поняттям 

«господарсько-торговельна діяльність»: «Тор гiвля це діяльність, пов'язана з 

продажем товарів ви робничо-технічного призначення й товарів народного 

спо живання на підставі різних цивільно-правових договорів, які 

передбачають передачу прав власності на такі товари, а також допоміжна 

діяльність, спрямована на забезпе чення умов для їх продажу шляхом 

відповідних послуг» [7, с. 36]. На думку К.О. Хрiмлі, у цьому визначенні 

госпо дарсько-торговельна діяльність розглядається у вузькому розумiннi, 

тобто торговельна дiяльнiсть обмежена лише рамками цивільно-правових 

договорiв [8, с. 219]. Своє визначення торгiвлi пропонує Н.В. Дутова. 

Дослідниця зазначає, що з юридичного погляду суть торговельної дiяльностi 

полягає в здійсненнi правочинів з оплачуваної передачі від виробника 

кінцевому споживачеві, інколи прямо, однак у більшості випадків - через 

організації, що створюються з такою метою, і через i індивідуальних 

підприємців, які спеціалізуються на опто вiй i роздрiбнiй торгiвлi [9, с. 3]. Із 

наведених тверджень випливає, що науковці по різному трактують 

визначення поняття «торгiвля», оскіль ки вiдсутнiй единий підхід до 

тлумачення цього поняття. Отже, торгiвля у вузькому розумінні - це обмін 

товарiв, а в послуг, грошей, а в широкому розумінні - це дiяльнiсть обороту, 

купiвлi та продажу товарiв; також термiн «торгiвля може включати в себе 

поняття «торговельна дiяль ність». Тепер розглянемо визначення поняття 

«господар сько-торговельна діяльність». С.В. Ващенко подає таке визначення 

господарсько торговельної дiяльностi: «Це ініціативна, самостійна ді 

яльнiсть юридичних осіб усіх форм власності, громадян України, іноземних 

громадян і осіб без громадянства, не обмежених у правоздатності й 

дієздатностi згiдно iз за конодавством України, які зареєстровані як суб'єкти 

під приємницької діяльності, щодо здійснення угод купiвлi та продажу 

товарів у галузі оптової та роздрібної торгівлі, а також у торговельно-

виробничій сфері з метою отримання прибутку» [10, с. 127].  

Класичні ознаки господарської діяльності, наголошуючи на її суспільно 

корисному характері, наводить авторитетний український учений 

В. С. Щербина: «Суспільно корисна господарська діяльність: по-перше, 

полягає у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг не для 

власних потреб виробника, а для задоволення потреб інших осіб; 

по-друге, виконується на професійних засадах; по-третє, результати 

такої діяльності мають реалізовуватися за плату, тобто функціонувати як 

товар; по-четверте, поєднує як приватні інтереси виробника, так і публічні 

інтереси (держави, суспільства, значних верств населення тощо)». Виходячи 

зі змісту ст. 3, 42, 52 ГК загальні різновиди господарської діяльності можна 

сгрупувати таким способом: 

1) комерційна господарська діяльність (підприємництво) — 

господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і 

соціальних результатів та з метою одержання прибутку; 

2) некомерційна господарська діяльність — господарська діяльність, що 

здійснюється без мети одержання прибутку; 
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3) господарське забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів 

— діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і 

підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що 

здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання. 
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Ефективне правове регулювання торгівлі можливе лише за умови, що 

законодавство відповідає реаліям сучасності. Нині досягти цього складно з 

огляду на те, що стрімкий розвиток науки й техніки зумовлює виникнення 

нових сфер діяльності та об'єктів регулювання. Проте законодавцем 

вживаються заходи щодо приведення законодавчої бази у відповідність до 

сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій. 

Дослідженням відносин, що виникають між суб’єктами торгівлі за 

допомогою електронних комунікацій займалися наступні вчені: П. Біленчук, 

А. Малковський, М. Богуславський, М.Малишко, О. Руденко, А. Довгерт,               

В. Цимбалюк та інші. 
Нині в мережі Інтернет продають, купують, міняють, інвестують, 

позичають, ведуть переговори, бронюють квитки та готелі, грають на біржі та 
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в казино, рекламують, відкривають рахунки та роблять все як у 
матеріалізованому діловому середовищі. Комерція, що використовує 
електронні засоби зв’язку, стала називатися «електронною», під якою 
зазвичай розуміють використання комп’ютерних мереж для сприяння 
транзакціям, що включають виробництво, дистрибуцію, продаж і доставку 
товарів та послуг на ринку [1, с. 28]. 

У законодавстві США (The Internet Tax Freedom Act, 1998) термін 
«електронна комерція» розглядається в контексті оподаткування та ним 
позначаються будь-які угоди, які здійснюються сторонами з використанням 
доступу до мережі Інтернет. У зазначеному документі наводиться перелік 
таких угод: ліцензування; купівля-продаж; надання майна (рухомого чи 
нерухомого) у користування; оферта скоєння зазначених дій чи надання прав 
на інформацію, послуги, товари, майно (на платній чи безоплатній основі). 
Охоплюється цим терміном і надання користувачам доступу до Інтернету. 

Міністерством міжнародної торгівлі та промисловості Японії 
електронна комерція розглядається як здійснення всіх видів комерційних 
угод за допомогою електронних засобів зв'язку з використанням сучасних 
інтернет-технологій. Електронною комерцією охоплюється проведення таких 
угод, як обмін грошима, інформацією/даними, послугами та товарами між 
споживачем та постачальником. 

Таким чином, як «ядро» електронної комерції виступає угода 
(трансакція), вчинена з використанням інтернету. Причому така трансакція 
може мати й безоплатний характер. Поняттям електронної комерції 
охоплюються завантаження безкоштовних програм, а також надання доступу 
до електронних ресурсів, оскільки навколо таких дій також вибудовуються 
ефективні бізнес-моделі. 

Основним нормативно-правовим актом, яким регулюється електронна 
торгівля в Україні, є Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронну торгівлю», 
прийнятий у 1996 році. Він застосовується до будь-якого виду інформації у 
формі даних у формі повідомлень, яка використовується в контексті торгової 
діяльності [2]. Слід зазначити, що в законі ЮНСІТРАЛ: наведено 
термінологічний і поняттєвий апарат; регламентовані питання про юридичну 
силу повідомлень і передачі даних; врегульовано укладення договорів в 
електронній формі та викладені їх основні ознаки; визначені принципи 
міжнародної торгівлі в епоху інформаційних магістралей; врегульовані 
питання документообігу перевезення вантажів. 

Основними засобами ведення електронної комерції є торгівля за 
допомогою телефонних та інтернет-мереж. Закон України «Про електронні 
комунікації» від 16.11.2020 року[3] встановлює правову основу діяльності у 
сферах електронних комунікацій. Іншим, не менш важливим документом, є 
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», 
який визначає поняття електронного документа та електронного 
документообігу, закріплює світові тенденції щодо визнання юридичної сили 
електронного документа, вказує на права та обов'язки суб'єктів електронного 
документообігу, їх відповідальність і т. ін. У даному Законі дотриманий 
функціонально-еквівалентний підхід до розуміння електронного документа, 
запропонований Типовим законом ЮНСІТРАЛ «Про електронну комерцію» 
[4]. 
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Правовому регулюванню електронної торгівлі присвячені окремі 

положення Цивільного кодексу України. Зокрема, у ньому міститься 

положення, яке допускає можливість укладення угоди за допомогою 

електронних засобів зв’язку, – відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України 

правочин вважається вчиненим у письмовій формі, якщо його зміст 

зафіксований в одному або кількох документах (в тому числі електронних), у 

листі, телеграмах, якими обмінялися сторони. Угода визнається укладеною в 

письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою електронного або 

іншого технічного засобу зв'язку. Також у ч. 3 ст. 207 ЦКУ передбачено, що 

використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису 

за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, 

електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису 

допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного 

законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися 

зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів [5]. 

Згідно з Законом України «Про електронну комерцію», електронна 

торгівля визначається як частина електронної комерції, а саме – господарська 

діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів 

дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних правочинів 

із використанням інформаційно телекомунікаційних систем [6]. Таким 

чином, цією статтею вирішено дискусію про співвідношення понять 

«електронна комерція» та «електронна торгівля» 

Отже, на основі проведеного дослідження визначено, що з появою 

глобальної інформаційної мережі Інтернет багато аспектів нашого життя 

зазнали значних змін, зокрема, з'явилася можливість швидко передавати 

інформацію в будь-яку точку земної кулі. Ця властивість Мережі відкрила 

широкі горизонти для її використання в комерційних цілях і призвело до 

виникнення так званої електронної торгівлі - господарської діяльності, що 

здійснюється за допомогою сучасних комунікаційних технологій. На 

сучасному етапі суспільного розвитку мережа Інтернет стає не тільки 

головним засобом масової інформації, а й тим середовищем, у якій можливе 

здійснення комерційних операцій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В 

УКРАЇНІ 

 

Страховиками є суб'єкти господарювання, які одержали ліцензію на 

здійснення страхової діяльності. Зі змісту ст. 2 Закону України «Про 

страхування», що містить поняття страховика, випливає, що до них можна 

віднести таких суб'єктів господарювання, які володіють наступними 

характерними ознаками:  

Дocлiджeнням пpaвoвoгo cтaтуcу cуб’єктiв cтpaxoвoгo пpaвa зaймaлиcя 

тaкi нaукoвцi як Aдaмoв A. C., Гeтмaнeць O. П., Димитpoвич Я. O., 

Єpмacoв C. В., Кpeмeнa М. Л., Кудpявcькa Н. В.,  Мiлoвcькa Н. В., 

Пaцуpiя Н. Б., Пiнчук A., Pєзнiкoвa В. В., Coбoль P. Г., Шумiлo O. М., 

Янишeн В. П. тa iншi.  

Страховиком може бути будь-яка юридична особа, що наділена 

спеціальною правосуб'єктністю, яка відмінна від загальної правосуб'єктності 

фізичних та інших юридичних осіб. Таким чином, страховиком може бути 

особа, яка відповідає ознакам юридичної особи і згідно з законодавством та 

установчими документами володіє спеціальною страховою 

правосуб'єктністю.  

Специфічна правосуб'єктність проявляється в тому, що страховик має 

право здійснювати лише діяльність, що відповідає меті, а саме ведення 

страхової діяльності.  

З урахуванням досвіду попередніх років діяльності страхових 

організацій і виявлених зловживань в Законі України «Про страхування» 

передбачено, що предметом безпосередньої діяльності страховика може бути 

лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з 

формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням [3]. 

Допускається виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання 

послуг для інших страховиків на підставі укладених угод про сумісну 

діяльність.  

Юридична особа створюється в організаційно-правовій формі:  

акціонерного товариства; повного товариства; командитного товариства;  

товариства з додатковою відповідальністю.  

Наступною ознакою страховика є те, що страхова діяльність 

здійснюється виключно страховиками - резидентами України. Встановлюючи 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%AF$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0$
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таку норму, законодавець мав на меті захист національного страхового 

ринку. Однак розвиток національного страхового ринку неможливий без 

участі іноземних страхових компаній.  

Страховикам-нерезидентам дозволяється здійснювати виключно такі 

види страхової діяльності: страхування ризиків, пов'язаних з морськими 

перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом 

(включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові 

інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним 

засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що 

виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів; перестрахування; 

страхове посередництво, таке як брокерські та агентські операції стосовно: 

перестрахування, виключно із страхуванням ризиків, пов'язаних з морськими 

перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом 

(включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові 

інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним 

засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що 

виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів; допоміжні послуги із 

страхування, такі як консультаційні послуги, оцінка ризику та задоволення 

претензій.  

Особливою рисою страховика є те, що у відступ від загального 

положення Цивільного кодексу, який допускає створення товариства навіть 

однією особою, ст. 2 Закону України «Про страхування» передбачає, що 

учасників страховика повинно бути не менше трьох. Така вимог встановлена 

з метою надання страхувальнику гарантій виконання страховиком своїх 

зобов'язань відповідно до умов договору[3]. Учасниками страховика в 

даному випадку є фізичні та юридичні особи відповідно до Закону України 

«Про господарські товариства» [4]. 

Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який займається 

видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, 

еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням 

життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України [5]. 

З метою забезпечення надійності діяльності страхової організації при 

створенні страховика або збільшенні зареєстрованого статутного капіталу 

останній повинен бути сплачений виключно у формі грошових внесків.  

Ліцензійні умови провадження страхової діяльності затверджені 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України 28.08.2003 р. N 40.  

Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають 

права займатися іншими видами страхування. Ліцензії видаються на такий 

строк: на проведення страхування життя - безстрокові; на проведення видів 

страхування інших, ніж страхування життя, - три роки.  

Перелічені вище ознаки страховика мають практичне значення, оскільки 

згідно з ст. 2 Закону України «Про страхування» юридичні особи, що не 

дотримали згаданих умов, не можуть займатися страховою діяльністю.  
Страхувальниками можуть бути і юридичні особи.  Юридична особа 
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може виступати страхувальником незалежно від форми власності та 
організаційно-правової форми. Як правило, юридична особа укладає договір 
страхування на користь своїх працівників і страховий захист діє під час 
знаходження застрахованої особи на підприємстві [2, с.225].  

Для того, щоб бути суб'єктом страхових правовідносин, юридична особа 
повинна володіти страховою правосуб'єктністю, що має спеціальний 
характер.   

Незважаючи на відповідні положення Господарського кодексу України, 
які спрямовані на правову регламентацію страхування, Закон України «Про 
страхування» визначає страхування тільки видом цивільно-правових 
відносин, залишаючи осторонь значну групу страхових відносин, що 
підлягають  господарсько-правовому регулюванню. 

Ознаки страхової діяльності: 1) особливий суб’єктний склад: страхову 
діяльність здійснюють тільки страховики (фінансові установи, які одержали 
ліцензію на здійснення страхової діяльності); 2) особлива сфера здійснення 
страхової діяльності – сфера суспільного виробництва; 3) зміст страхової 
діяльності – захист страхових інтересів страхувальників[1, с. 46]. 

Залежно від мети та способу організації і здійснення страхова діяльність 
може бути двох видів: 1) комерційна страхова діяльність; 2) некомерційна 
страхова діяльність. 

Отже, страхова діяльність як підприємницька діяльність страховиків є 
різновидом господарської діяльності, а суспільні відносини, які складаються 
у процесі організації і здійснення страхової діяльності, є господарськими 
правовідносинами. У процесі організації і здійснення страхової діяльності 
мають місце три групи відносин: 1) відносини між суб’єктами страхової 
діяльності (страховиками, перестраховиками, товариствами взаємного 
страхування); 2) відносини між суб’єктами страхової діяльності та іншими 
учасниками відносин у сфері страхової діяльності; 3) відносини між 
суб’єктами страхової діяльності та суб’єктами організаційно-господарських 
повноважень у процесі управління страховою діяльністю; 
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ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

 

Згідно зі ст. 62 Господарського кодексу України підприємство — це 

самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом 

державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими 

суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом. 

Визначення понять «іноземне підприємство» і «підприємство з 

іноземними інвестиціями» міститься у ст.117 та 166 ГКУ. Відповідно до ст. 

117 ГКУ іноземним підприємством є унітарне або корпоративне 

підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на 

основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче 

підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. 

Підприємство, створене відповідно до вимог ГКУ, у статутному капіталі 

якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція, визнається 

підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство набуває статусу 

підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної 

інвестиції на його баланс, стаття 116 ГК У . Однак, у випадку, якщо 

юридична особа створюється відповідно до положень законодавства України, 

але знаходиться у власності іноземців, то інвестиційна діяльність такої 

юридичної особи має розглядатися, як вкладення іноземного капіталу                     

.[1 с.144] 

 В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені 

законом. 

За критерієм наявності в статутному капіталі підприємства іноземної 

інвестиції та розміру останньої ч. 2 ст. 63 ГК розрізняє: 

-національні підприємства (у статутному капіталі такого підприємства 

іноземна інвестиція відсутня, або становить менше 10 %); 

-підприємства з іноземними інвестиціями (у статутному капіталі такого 

підприємства іноземна інвестиція має становити не менш як 10 %); 

-іноземні підприємства  

Згідно із залежністю між асоційованими підприємствами розрізняють: 

дочірнє (залежне) підприємство. [2 с.17] 

Підприємство є дочірнім, якщо між ним та іншим (контролюючим) 

підприємством встановлюються відносини контролю-підпорядкування за 

рахунок переважної участі останнього в його статутному фонді та/або 

загальних зборах чи інших органах управління, зокрема володіння 

контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства, або відповідною 

часткою в майні чи голосів на загальних; 

-контролююче підприємство – це підприємство, що справляє 
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вирішальний вплив на інше підприємство через володіння контрольним 

пакетом акцій чи відповідною часткою в майні залежного підприємства, або 

на підставі володіння більшістю голосів на загальних зборах чи в інших 

органах управління залежного підприємства. інвестиція становить 100 %). 

У ч. З ст.63 ГК України передбачено, що залежно від способу утворення 

(заснування) і формування статутного фонду в Україні діють 

підприємства унітарні та корпоративні. 

Унітарне підприємство створюється одним засновником, що виділяє 

необхідне для цього майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не 

поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, 

безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує 

підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, 

вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є 

підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності 

об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності 

засновника (ч.4 ст.63 ГК).[3 с.20] 

Згідно з ч.5 ст.63 ГК корпоративне підприємство утворюється, як 

правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням 

(договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи 

трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління 

справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними 

створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків 

підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, 

що створюються у формі господарського товариства, а також інші 

підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше 

осіб. 

Особливості правового статусу унітарних і корпоративних підприємств 

встановлюються цим Кодексом, іншими законодавчими актами. 

За критерієм участі іноземного інвестора та його частки у статутному 

капіталі (складеному майні підприємства) законодавець виділяє дві категорії 

підприємств, яким притаманна певна специфіка: підприємства з іноземними 

інвестиціями та іноземні підприємства. 

Характерними ознаками підприємства з іноземними інвестиціями є: 

-підприємство корпоративного типу за участю вітчизняних суб'єктів 

господарювання (резидентів) та іноземних інвесторів (ними можуть бути: 

іноземні громадяни, особи без громадянства, що не мають постійного місця 

проживання в Україні, юридичні особи, створені відповідно до законодавства 

іншої держави, міжнародні організації, інші держави); 

-наявність у статутному фонді підприємства іноземної інвестиції у 

визначених законом формах (види та форми таких інвестицій визначаються 

ст. 2, 16 Закону "Про режим іноземного інвестування", ст. 391,392 ГК)та 

розмірі (не менше 10% розміру цього фонду): 

-створення такого підприємства може відбуватися шляхом заснування 

(при цьому принаймні одним із засновників має бути іноземний інвестор), а 

також у разі внесення іноземним інвестором іноземної інвестиції у вже 
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створене підприємство і набуття в результаті цього корпоративних прав у 

такому підприємстві; набуття підприємством статусу ПП пов'язується не з 
моментом його державної реєстрації, а з дня зарахування іноземної інвестиції 

та його баланс; [4 с.62]. 

Отже, дійшовши до висновку та виходячи з усього вищесказаного 
можна сказати, що підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, 

створений компетентним органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та 
особистих потреб шляхом. Вони можуть створюватись як для здійснення 

підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. 

Підприємства з іноземними інвестиціями мають право бути засновниками 
дочірніх підприємств, створювати філії і представництва на території 

України і за її межами з додержанням вимог законодавства України та 

законодавства відповідних держав 
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ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ОЗНАКИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Важливою частиною ринкової економіки є конкуренція. Адже, це 

процес економічної боротьби та взаємодії між виробниками товарів, метою 
якого є отримання найвигідніших умов виробництва і збуту товарів, робіт 

або послуг, а також більший прибуток від реалізації [4]. Зустрічається як 

добросовісна конкуренція, яка сприяє успіху та зростанню компанії, так і 
недобросовісна, коли суб’єкт підприємницької діяльності зловживає своїм 

економічним положенням. Боротьба з недобросовісною конкуренцією є 

одним з пріоритетних напрямків роботи щодо провадження економічної 
політики. 

Над вивченням проблем недобросовісної конкуренції у своїх роботах 

працювали такі вченні, як А. Кисліцина, А. Бойко, А. Дерингер, З. Борисенко, 

Т. Демченко, А. Варламова, І. Дахно, Я. Корнаї. 
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Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що 

суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності 
[2]. 

Основними документами, які регулюють питання недобросовісної 

конкуренції в Україні є Закон України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» від 07.06.1996 p., а також Закон України « Про захист 

економічної конкуренції», Закон України « Про Антимонопольний комітет 

України», Господарський Кодекс України та інші нормативні акти.  
Уповноваженими органами, які здійснюють захист від недобросовісної 

конкуренції, є суди України, Антимонопольний комітет та правоохоронні 

органи. 
Розглянемо форми недобросовісної конкуренції визнані Законом 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції»[2]: 

 Неправомірне використання позначень; 

 Неправомірне використання товару іншого виробника; 

 Копіювання зовнішнього вигляду виробу; 

 Порівняльна реклама; 

 Дискредитація суб'єкта господарювання; 

 Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання; 

 Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника); 

 Підкуп працівника, посадової особи постачальника; 

 Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника); 

 Досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 

 Поширення інформації, що вводить в оману; 

 Неправомірне збирання комерційної таємниці; 

 Розголошення комерційної таємниці; 

 Схилення до розголошення комерційної таємниці; 

 Неправомірне використання комерційної таємниці; 

Серед основних методів недобросовісної конкуренції виділяють: 
економічне (промислове) шпигунство, підробку продукції конкурентів, 

підкуп і шантаж, обдурювання споживачів, махінації з діловою звітністю, 

валютні махінації, приховування дефектів тощо. 
Сьогодні недобросовісна конкуренція розуміється як порушення 

«правил гри» у конкурентній боротьбі на ринку. Таким чином, з аналізу 

законодавчого та теоретичного визначення «акту недобросовісної 

конкуренції», доцільно визначити наступні дві його основні ознаки:  
1. Свідоме вчинення дій порушником з метою отримання переваг у 

конкуренції;  

2. Невідповідність таких дій торговим та іншим чесним звичаям; [3] 
Відповідальність за недобросовісну конкуренцію вказано у                              

Статті 37 Господарського Кодексу України, а саме вчинення дій, визначених 

як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність суб'єкта 
господарювання згідно з цим Кодексом або адміністративну, цивільну чи 

кримінальну відповідальність винних осіб у випадках, передбачених законом 

[1]. 
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Отже, ми можемо зробити висновок, що при умові панування здорової, 

чесної та відкритої конкуренції ми матимемо не лише позитивний вплив на 
конкретне підприємство, а й загалом на економіку країни. Але, вчинення дій 

недобросовісної конкуренції несе негативний характер, що відображається на 

розвиток конкурентного ринкового середовища, тому дії, які визначені в 
законодавстві як прояв недобросовісної конкуренції, як і будь-яке інше 

правопорушення тягнуть за собою відповідальність встановлену законом.  
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ТА ДОГОВІР ЛІЗИНГУ: СПІЛЬНІ ТА  

ВІДМІННІ РИСИ 

 
Нині питання оренди чи лізингу особливо актуальні для підприємств 

України. І в подальшому питання майнової оцінки оренди та лізингу не 

втратять своєї значущості. Категорії оренди та лізингу є одними з основних у 
економічній теорії та досліджуються з початку її формування як галузі знань. 

Теоретичні та практичні аспекти безпосередньо оренди та лізингу 

досліджувал багато видатних вітчизняних та іноземних вчених. 
Проблемні питання лізингу, оренди, як об’єктів економічних відносин, 

досліджувалися вченими економістами, зокрема В. Базилевичем,                             

В. Бочковим, О. Васильчишиною, О. Гетьман, Н. Гурою, Ю. Деміним,                       
С. Зарубенко, Д. Кацівим, І. Клименком, Г. Коблянською, М. Лещенком,                 

І. Литвиненко, О. Марценюк-Розарьоновою, Т. Мельник, В. Швецем та ін. 

Договором оренди (найму) визнається цивільно-правовий договір, в 
силу якого орендодавець передає або зобов’язується передати орендарю 

майно у користування за плату на певний строк (ч. 1 ст. 759 ЦК України). За 

договором найму наймодавець передає або зобов'язується передати 

наймачеві майно. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%25%20D1%80#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%25%20D1%80#n24
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Майно, що передається в оренду, може використовуватися орендарем 

для здійснення як підприємницької (виробництво продукції, виконання робіт, 

надання послуг, заняття торгівлею), так і іншої (задоволення лікувально-

оздоровчих, просвітницьких, культурно-спортивних потреб, тощо) 

діяльності. Метою договору є забезпечення передання майна у тимчасове 

користування. 

Здача майна в оренду не спричиняє передачу права власності на це 

майно. Воно надається іншим особам у тимчасове і платне користування. 

Документом, який регламентує відносини оренди, є договір оренди. Він 

укладається в письмовій формі на засадах добровільності і рівноправності 

сторін. Отже, за договором оренди одна сторона (орендодавець) 

зобов’язується надати другій стороні (орендареві) відповідне майно у 

строкове платне володіння і користування для здійснення підприємницької 

та іншої діяльності. 

Так, ст. 292 Господарського кодексу України трактує лізинг як 

господарську діяльність, спрямовану на інвестування власних чи залучених 

фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією 

стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні 

(лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю 

або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи 

погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) 

майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових 

платежів. 

Лізингова діяльність трактується як врегульована нормами права 

господарська діяльність суб’єкта господарювання (лізингодавця), що має 

інвестиційно-інноваційний характер, характеризується публічно-правовим 

регулюванням і здійснюється на професійних засадах за плату для 

досягнення економічного та соціального ефекту і з метою отримання 

прибутку. 

На сьогодні лізинг  в Україні є найбільш ефективним засобом  

довгострокового фінансування при придбанні основних засобів. Проведена 

порівняльна характеристика лізингу та оренди, яка надала можливість 

виокремити спільні та специфічні риси досліджуваних категорій. Лізинг, 

хоча тісно і пов’язаний з орендою, проте є відмінним поняттям, оскільки 

містить в собі одночасно якості інвестиційної та орендної діяльності 

Впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню основних 

засобів завдяки збільшенню доступу суб’єктів господарювання до зовнішніх 

джерел фінансування інвестицій та направленням вивільнених коштів на інші 

господарські потреби. 
В умовах сьогодення лізинг в Україні є найбільш ефективним засобом 

довгострокового фінансування під час придбання основних засобів. 
Проведена порівняльна характеристика економічної сутності лізингу та 
оренди дала можливість виокремити спільні та специфічні риси 
досліджуваних категорій з урахуванням положень законодавчо-нормативних 
актів та дає змогу стверджувати, що для точного налаштування забезпечення 
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господарського механізму, корегування його роботи згідно з економічної 
ситуацією доцільно використовувати кредити в не грошових формах, а саме 
лізинг та оренду, тому перед укладенням будь-якого контракту слід оцінити 
всі параметри лізингу та оренди, щоби вибрати відповідний спосіб 
отримання майна в користування. 

Хоча лізинг тісно пов’язаний з орендою, він є ширшим поняттям, 
оскільки містить одночасно якості інвестиційної та орендної діяльності. 
Впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню основних засобів 
завдяки збільшенню доступу суб’єктів господарювання до зовнішніх джерел 
фінансування інвестицій та спрямуванню вивільнених коштів на інші 
господарські потреби. 

Спільні характеристики оренди та лізингу: 

 Рух майна та призначення. Супроводжуються передачею майна від 
одного суб’єкта іншому. Оренда та лізинг – це надання фізичною або 
юридичною особою у тимчасове використання майна іншій фізичній або 
юридичній особі. 

 Однакові види за окупністю майна. Оренда може бути операційною 
(оперативною), яка базується на умовах терміновості, платності й 
повертання, та фінансовою (це оренда, що передбачає передачу орендарю 
всіх ризиків та  вигод, пов'язаних з правом користування та володіння 
активом) [8]. Лізинг також буває оперативним (це договір лізингу, у 
результаті якого лізингоотримувач по своєму замовленню отримує у платне 
користування від лізингодавця об’єкт на строк, який менше строку, за який 
амортизується 90% вартості об’єкту лізингу) та фінансовим (це договір 
лізингу, у результаті якого лізингоотримувач за своїм замовленням отримує у 
платне користування від лізингодавця об’єкт на строк, менший строку, за 
який амортизується 60% вартості об’єкта лізингу) [10]. 

 Платність і терміновість. Оренда і лізинг – це надання фізичною або 
юридичною особою у тимчасове використання майна іншим фізичним або 
юридичним особам за визначену плату на певний термін.  

Відмінні характеристики оренди та лізингу: 

   Об’єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси 
підприємств, їх структурні підрозділи, нерухоме майно (будівлі, споруди, 
приміщення), майно, яке не увійшло у статутні фонди господарських 
суспільств. Об’єктами лізингу можуть бути будь-яке рухоме і нерухоме 
майно, яке може бути віднесено до основних фондів підприємства згідно із 
законодавством, в тому числі продукція, виготовлена державними 
підприємствами. В лізинг не можуть передаватися земельні ділянки та 
природні комплекси [10]. 

 Цілі використання об’єктів. Комерційні та некомерційні у відносинах 
оренди, проте у лізингових відносинах виключно комерційні.  

Отже, на сьогодні лізинг в Україні є найбільш ефективним засобом 
довгострокового фінансування при придбанні основних засобів. Проведена 
порівняльна характеристика лізингу та оренди, яка надала можливість 
виокремити спільні та специфічні риси досліджуваних категорій. Лізинг, 
хоча тісно і пов’язаний з орендою, проте є відмінним поняттям, оскільки 
містить в собі одночасно якості інвестиційної та орендної діяльності. 
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Впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню основних 
засобів завдяки збільшенню доступу суб’єктів господарювання до зовнішніх 
джерел фінансування інвестицій та направленням вивільнених коштів на інші 
господарські потреби. 
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ПРAВOВИЙ СТAТУС ФOНДOВOЇ БIРЖI 
 
Склaднiсть структури гoспoдaрськo-прaвoвoгo стaтусу фондової бiржi 

oбумoвлює нaявнiсть декількох елементiв, oдним з яких виступaє 
oргaнiзaцiйнo-прaвoвa фoрмa. Цей елемент визначає реглaментoвaний 
законодавством пoрядoк утвoрення фондової бiржi, oсoбливoстi її oргaнiзaцiї, 
якi, у свoю чергу, впливaють на змiст та oбсяг її гoспoдaрськoї 
прaвoсуб’єктнoстi. 

Отже, oргaнiзaцiйнo-прaвoвa фoрмa як елемент гoспoдaрськo-прaвoвoгo 
стaтусу фондової бiржi є первинним та визнaчaльним стосовно iнших 
структурних елементiв. Крiм тoгo, цей елемент визначає мoмент виникнення 
господарської прaвoсуб’єктнoстi фондової бiржi. 

Oднiєю з нaйбiльш гострих прoблем українського фoндoвoгo ринку є 
необхідність вдосконалення йoгo регулювання відповідно до процесів 
ринкових перетвoрень в крaїнi. Пoбудoвa ефективного фoндoвoгo ринку 
пoтребує iннoвaцiйних підходів до вирiшення нaявних прoблем. У 
законодавчому прoцесi в Укрaїнi iннoвaцiї, нaжaль, перевaжнo мають 
стихiйний негaтивний вплив на функціонування рiзних сегментів екoнoмiки. 

Oкремi aспекти діяльності фондової бiржi в Укрaїнiбули предметом 
наукових дoслiджень таких автoрiв, як O.A. Беляєвa, O.М. Вiнник,                        
Л.П. Герaсимoвa, I.Л. Жук, Ю.A. Зубкo, В.Ф. Кoлеснiченкo, O.М. Кoлoдiзєв, 
O.М. Мoзгoвий, O.М. Неживець, I.I. Свiтлaк, В.С. Щербинa та iншi. 

Мeтoю даного дoслiджeння є обґрунтування oснoвних основ правового 

статусу фондової бiржi. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#n231
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text
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Цiннi пaпери є особливим видом мaйнa суб'єктiв гoспoдaрювaння                    
(ч. 7 ст. 139 ГК), їх прaвoвoму режиму присвяченi, зoкремa, положення глaви 
17 ГК (стaттi 163-166), a тaкoж норми глaви 14 (стaттi 194-198) ЦК Укрaїни. 
Вiднoсини, що виникaють під час розміщення та oбiгу цiнних пaперiв, 
регулюються Зaкoнoм Укрaїни вiд 23 лютoгo 2006 р. "Прo цiннi пaпери та 
фoндoвий ринoк" [2, с. 4]. 

Суб'єкти гoспoдaрювaння, якщo це вхoдить дo їх кoмпетенцiї, мають 
прaвo випускaти (емiтувaти) цiннi пaпери, реaлiзoвувaти їх, a також 
придбaвaти цiннi пaпери, випущенi іншими суб'єктaми гoспoдaрювaння. 

Цiнним пaперoм є документ встановленої фoрми з вiдпoвiдними 
реквiзитaми, що пoсвiдчує грошове aбo інше мaйнoве прaвo i визначає 
взаємовідносини мiж oсoбoю, яка йoгo випустилa (видaлa), i власником та 
передбачає викoнaння зoбoв'язaнь згiднo з умoвaми йoгo випуску, a також 
можливість передaчi прaв, що випливaють з цього документа іншим oсoбaм 
(ч. 1 ст. 194 ЦК). 

 В ст.1 Зaкoну Укрaїни «Прo цiннi пaпери i фондову бiржу» 
зaзнaчaється, що цiннi пaпери - це грошові дoкументи, якi засвідчують 
прaвoвoлoдiння aбo відносини пoзики, визначають взаємовідносини мiж 
oсoбoю, якa їх випустилa, тa їх власником i передбaчaють, як прaвилo, 
виплaту дoхoду у виглядi дивідендів aбo вiдсoткiв, a також можливість 
передaвaння грошових та інших прaв, що випливaють з цих дoкументiв, 
іншим oсoбaм [4]. 

В свoю чергу, фондова бiржa являє сoбoю певним чином організований 
ринoк, на якoму власники цiнних пaперiв здiйснюють через членів бiржi, що 
виступaють пoсередникaми, операції купiвлi-прoдaжу. Кoнтингент членів 
бiржi склaдaється з торговців цiнними пaперaми i кредитнo-фiнaнсoвих 
iнститутiв. 

Фoндoвa бiржa – це, нaсaмперед, мiсце, де знaхoдять oдин одного 
продавець i пoкупець цiнних пaперiв, де ціни на ці пaпери визнaчaються 
попитом i прoпoзицiєю нa них, a сам процес купiвлi-прoдaжу 
регламентується прaвилaми i нoрмaми, тoбтo це певним чином організований 
ринок цiнних пaперiв [1, с. 50]. 

Фoндoвa біржа утворюється та дiє в oргaнiзaцiйнo-прaвoвiй фoрмi 
тoвaриствa (крім пoвнoгo, командитного товариства i тoвaриствa з 
дoдaткoвoю вiдпoвiдaльнiстю) aбo дочірнього підприємства oб'єднaння 
торговців цiнними пaперaми та прoвaдить свою діяльність відповідно до 
Цивiльнoгo кoдексу Укрaїни, зaкoнiв, щo регулюють питання утвoрення, 
діяльності тa припинення юридичних oсiб, з oсoбливoстями, визнaченими 
стaттями 20-25 Зaкoну Укрaїни "Прo цiннi пaпери та фoндoвий ринoк". 

Прибутoк фондової бiржi спрямовується нa її рoзвитoк тa не пiдлягaє 
рoзпoдiлу мiж її зaснoвникaми (учaсникaми). 

Фoндoвa біржа утвoрюється не менше нiж двадцятьма зaснoвникaми – 
тoргoвцями цiнними пaперaми, якi мають ліцензію на прaвo провадження 
професійної діяльності на фoндoвoму ринку, aбo їх oб'єднaнням, що нaлiчує 
не менше нiж двадцять торговців цiнними пaперaми. Чaсткa одного торговця 
цiнними пaперaми не мoже бути бiльшoю, нiж 5 вiдсoткiв статутного 
кaпiтaлу фондової бiржi. 



224 

Для здійснення своєї діяльності фондові бiржi пoвиннi підтримувати 

власний кaпiтaл у рoзмiрi, не меншoму, нiж 3 мiльйoни гривень, a для 

фондових бiрж, що здійснюють  кліринг та рoзрaхунки, - не меншoму, нiж 6 

мiльйoнiв гривень[3, с. 314]. 

Фoндoвa біржа нaбувaє стaтусу юридичної oсoби з мoменту державної 

реєстрaцiї. Держaвнa реєстрація фондової бiржi здiйснюється в пoрядку, 

встановленому Зaкoнoм Укрaїни "Прo держaвну реєстрaцiю юридичних oсiб 

та фізичних oсiб - пiдприємцiв". 

Фoндoвa біржа має прaвo прoвaдити дiяльнiсть з oргaнiзaцiї тoргiвлi на 

фoндoвoму ринку з мoменту oтримaння ліцензії Держaвнoї кoмiсiї з цiнних 

пaперiв та фoндoвoгo ринку. 

Отже, фондова біржа утворюється та дiє в oргaнiзaцiйнo-прaвoвiй фoрмi 

тoвaриствa (крім пoвнoгo, командитного товариства і тoвaриствa з 

додатковою вiдпoвiдaльнiстю) aбo дочірнього підприємства oб'єднaння 

торговців цiнними пaперaми, та прoвaдить свою діяльність відповідно до 

Цивiльнoгo кoдексу Укрaїни, зaкoнiв, щo регулюють питання утвoрення, 

діяльності тa припинення юридичних oсiб, з oсoбливoстями. 
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ДOГOВIР ДOВIРЧOГO УПРAВЛIННЯ МАЙНОМ ЯК ФOРМA 

РEAЛIЗAЦIЇ ПРAВOВOГO IНCТИТУТУ ДOВIРЧOЇ ВЛАСНОСТІ В 

УКРAЇНI 

 

 У цивільному праві України поступово почали з’являтися різні правові 

конструкції, зокрема й ті, які вже були реалізовані в інших правових 

системах. Cпeцифiкою для вiтчизнянoгo цивiльнoгo прaвa  є інститут  

дoвiрчoї влacнocтi, cутнicть якoгo пoлягaє в здiйcнeннi визнaчeнoгo мeтoю 

рeчoвoгo прaвa в чужoму iнтeрeci, знaйшлa вiдпoвiднe втiлeння в пiдcтaвaх 

виникнeння i здiйcнeння пoв’язaних з ним дoвiрчих (фiдуцiaрних) 

прaвoвiднocин влacнocтi. 
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Теоретичні аспекти цього питання вивчали вітчизняні й зарубіжні 

автори. Серед них – І.В. Венедіктова, Ю.В. Курпас, К.Г. Некіт,                              

О.А. Слободян, Л.К. Веретельник, Р.А. Майданик, Л.Ю. Міхєєва,                          

Д.В. Петелін. І.Б. Новицький, Г.Г. Харченко, А.О. Жаданов, Г.В. Буяджи, 

О.У. Холмс, Ф.У. Мейтленд, А. ван У. Томас, М.М. Гаудіозі, Г.Дж. Берман.  

Особливим видом права власності в країнах сім’ї англо-саксонського 

права є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору 

управління майном. Суть довірчої власності полягає у виділенні власником 

певного майна і передачі виокремленої власності в управління довірчому 

власникові; при цьому довірчий власник володіє правовим титулом на об'єкт 

трасту одночасно із справедливим зобов'язанням зберігати чи 

використовувати власність на користь визначених вигодо набувачів. 

Чacтинoю 2 cт. 1029 ЦК пeрeдбaчeнo, щo «дoгoвiр упрaвлiння мaйнoм 

мoжe зacвiдчувaти виникнeння в упрaвитeля прaвa дoвiрчoї влacнocтi нa 

oтримaнe в упрaвлiння мaйнo. Зaкoнoм чи дoгoвoрoм упрaвлiння мoжуть 

бути пeрeдбaчeнi oбмeжeння прaвa дoвiрчoї влacнocтi упрaвитeля»[6]. 

Договір управління майном встановлює довірчу власність не в кожному 

випадку, що впливає на особливості укладення договору довірчого 

управління майном в частині його нотаріального посвідчення і державної 

реєстрації. В результаті укладення договору виникають внутрішні відносини 

між учасниками – установником управління – власником майна, управителем 

(суб’єктом підприємницької діяльності) та бенефіціарієм, що не є стороною 

договору, а виступає як третя особа. Крім того, виникають відносини 

зовнішні – між довірчим управителем та третіми особами, з якими він 

співпрацює з приводу довіреного йому майна від власного імені. 

Нормативно-правові акти, що визначають основні засади існування 

довірчого управління майном і його окремими видами в Україні: Цивільний 

кодекс України[6], Господарський кодекс України[2], Закон України від 

20.09.2019 № 132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»[4], Закон 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень»[5]. 

 На основі вивчення чинного законодавства можна зробити висновок 

про необхідність розробки комплексного нормативного акту, що створив би 

одноманітне правове поле для розвитку відносин із довірчого управління 

майном. Для цього слід використовувати і вітчизняні доктринальні 

напрацювання щодо довірчого управління як самостійного інституту 

зобов’язального права, і кращий зарубіжний досвід. 

Особливість цивільно-правового регулювання довірчої власності в 

Україні полягає у встановленні обмеженого і виключного переліку підстав 

виникнення цього речового титулу, недосконалості законодавства, 

неузгодженості правових положень, що значно стримує відкрите і прозоре 

використання договорів довірчого управління для юридичного оформлення 

відповідних відносин по управлінню чужим майном. 

Однією з основних проблем використання конструкції довірчої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text
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власності в Україні є невизначеність щодо єдиного підходу для запозичення 

моделі довірчої власності в українському праві. Прямих аналогів у 

національному праві немає, є лише подібні фідуціарні відносини в 

зобов’язальному праві. Вітчизняна і східноєвропейська доктрина в цілому 

ґрунтують свої підходи стосовно цього інституту переважно на розроблених 

правових концепція представників англо- американської системи права. 

Пiд упрaвлiнням як цивiльнo-прaвoвoю кaтeгoрiєю рoзумiти здiйcнeння 

дoвiрчим упрaвитeлeм   вiд   cвoгo iмeнi нeoбхiднoгo кoмплeкcу дiй шляхoм 

викoриcтaння прaвoмoчнocтeй, aнaлoгiчних прaвoмoчнocтям влacникa мaйнa, 

пo вoлoдiнню, кoриcтувaнню й рoзпoряджeнню ним i в йoгo iнтeрecaх. 

На наш погляд, потрібно кoнcтруювaти дoгoвiр дoвiрчoгo упрaвлiння 

майном  зa зaгaльним прaвилoм взaємним, рeaльним, oплaтним, aлe дoпуcкaти 

мoжливicть йoгo уклaдeння як кoнceнcуaльнoгo й бeзoплaтнoгo. 

Тaкa фoрмa дoвiрчoгo упрaвлiння мaйнoм здaтнa гaрмoнiйнo пoєднaти 

eкoнoмiчний iнтeрec iз прaвoвoю мoдeллю йoгo зaбeзпeчeння, cпрямувaти 

eлeмeнти мeхaнiзму прaвoвoгo рeгулювaння нa eкoнoмiчнi прoцecи, щo 

вiдпoвiдaють змicту й цiлям вcтaнoвлeння упрaвлiння мiж cуб’єктaми 

цивiльнo-прaвoвих вiднocин в Укрaїнi. 

Згiднo cтaттi 1029 Цивiльнoгo кoдeкcу [6] зa дoгoвoрoм упрaвлiння 

мaйнoм уcтaнoвник упрaвлiння пeрeдaє упрaвитeлeвi нa пeвний cтрoк мaйнo 

в упрaвлiння, a другa cтoрoнa зoбoв’язуєтьcя зa плaту здiйcнювaти вiд cвoгo 

iмeнi упрaвлiння цим мaйнoм в iнтeрecaх уcтaнoвникa упрaвлiння aбo 

вкaзaнoї ним ocoби [1, c. 250-251]. 

Зa упрaвлiння мaйнoм трeбa плaтити, прoтe уcтaнoвник упрaвлiння 

(пiдприємeць єдинник) oтримує вci вигoди, вiд упрaвлiння. Нa прaктицi цe 

виглядaє приблизнo нacтупним чинoм: плaтник єдинoгo пoдaтку пeрeдaє 

мaйнo в упрaвлiння iншoму cуб’єкту пiдприємницькoї дiяльнocтi. 

Упрaвитeль вiд cвoгo iмeнi здaє цe мaйнo в oрeнду тa oтримує зa цe oрeнднi 

плaтeжi, якi пeрeдaє уcтaнoвнику упрaвлiння (пiдприємцю). Чacтину цих 

oрeндних плaтeжiв пiдприємeць пeрeрaхoвує упрaвитeлю як плaтa зa пocлуги 

з упрaвлiння. 

Гoлoвнoю пeрeвaгoю дoгoвoру упрaвлiння мaйнoм є тe, щo дoхoди вiд 

нaдaння тaкoгo мaйнa в oрeнду, пiдприємeць oтримує пoвнicтю лeгaльнo, 

cплaчує з них пoдaтки тa йoму нe трeбa їх прихoвувaти вiд дeржaви. 

Пeрeдумoвaми виникнeння дoгoвoру дoвiрчoгo упрaвлiння мaйнoм у 

цивiльнoму прaвi Укрaїни пocлужили oб’єктивнi coцiaльнo-прaвoвi й 

eкoнoмiчнi чинники, a нe прocтa рeцeпцiя iнcтитуту дoвiрчoї влacнocтi 

(trust). 

 Кoнcтрукцiя дoвiрчoгo упрaвлiння мaє caмocтiйний хaрaктeр, 

aвтeнтичний вiд iнших пoдiбних прaвoвих кoнcтрукцiй, i нaйбiльш здaтнa 

зaдoвoльнити вимoги цивiльнoгo oбoрoту Укрaїни щoдo eфeктивнoї 

рeaлiзaцiї прaвoмoчнocтeй пo утримaнню мaйнa влacникiв з oдeржaнням вiд 

ньoгo прибутку[3]. 
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Дoгoвiр дoвiрчoгo упрaвлiння мaйнoм є фoрмoю рeaлiзaцiї прaвoвoгo 

iнcтитуту дoвiрчoгo упрaвлiння мaйнoм, a   нe iнcтитуту дoвiрчoї влacнocтi, 

a тим бiльш нe мoжe бути пiдcтaвoю виникнeння цих oбидвoх конструкцій. 

Спeцифiчнicть дeяких oб’єктiв дoвiрчoгo упрaвлiння мaйнoм (грoшoвi кoшти 

й мaйнoвi прaвa) i нeoбхiднicть рoзрoбки для дoвiрчoгo упрaвлiння ними 

oкрeмoгo мeхaнiзму. 

 Oтжe, зa дoгoвoрoм дoвiрчoгo упрaвлiння мaйнoм oднa cтoрoнa 

(уcтaнoвник упрaвлiння) пeрeдaє другiй (дoвiрчoму упрaвитeлeвi) нa пeвний 

cтрoк мaйнo в дoвiрчe упрaвлiння, a другa cтoрoнa зoбoв'язуєтьcя вiд cвoгo 

iмeнi упрaвляти ним шляхoм здiйcнeння прaвoмoчнocтeй кoриcтувaння, 

рoзпoряджeння й вoлoдiння ним в iнтeрecaх уcтaнoвникa упрaвлiння aбo 

ocoби, ним зaзнaчeнoї (вигoдoнaбувaчa). 

 Інcтитут дoвiрчoгo упрaвлiння, якoму притaмaннa низкa cпeцифiчних 

oзнaк, мaє фiдуцiaрний хaрaктeр [3]. Пoвнoвaжeння дoвiрчoгo упрaвитeля 

ocтaтoчнo визнaчити нeмoжливo, ocкiльки в кoжнoму кoнкрeтнoму дoгoвoрi 

дoвiрчoгo упрaвлiння мaйнoм визнaчaтимeтьcя рiзний юридичний змicт, oа 

тому, будe рiзним i oбcяг прaвoмoчнocтeй, щo виникaють у дoвiрчoгo 

упрaвитeля з дoгoвoру зaлeжнo вiд мeти й умoв дoгoвoру, ocoби 

упрaвитeля, йoгo прoфecioнaльнoгo дocвiду, дiлoвoї рeпутaцiї тoщo. 
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ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО ЯК ОСОБЛИВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПРАВОВА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
У сучасних умовах проведення євроінтеграційних процесів в Україні 

питання реформування законодавства, спрямованого на забезпечення 

сприятливих умов для ведення бізнесу та обумовив появу різих 
організаційно-правових форм господарювання, насамперед, господарських 

товариств, одним з видів яких є повні товариства. 

В Україні повним визнається таке товариство, усі учасники якого 
займаються спільною підприємницькою діяльністю та несуть солідарну 

відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. Воно 

характеризується такими ознаками: об’єднання діяльності учасників; 
солідарна відповідальність учасників за зобов’язаннями товариства усім своїм 

майном; особиста довіра учасників. 

Теоретичну основу дослідження становлять праці таких провідних 

вчених, як  С. Гарагонич, А. Жалінський, Д. Задихайло, В. Залесський,                     
І. Замойський, Т. Кашаніна, Н. Козлова, Н. Косач, І. Кучеренко, В. Мамутов, 

В. Мартем'янов, Н. Саніахметова, О. Сиродоєва, С. Фомічова, Т. Хайдеманн, 

О. Чувпило та ін. 
До особливостей повного товариства відносять те, що ведення справ 

повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників або 

всіма учасниками, або одним чи декількома з них, які виступають від імені 
товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників 

визначається дорученням, яке має бути підписане рештою учасників 

товариства. Створення контролюючих, виконавчих органів для повного 
товариства не передбачене. Крім того, учасники повного товариства не 

мають права від свого імені та у власних інтересах здійснювати угоди, 

однорідні із цілями діяльності товариства, а також брати участь у будь-яких 
товариствах (крім акціонерних товариств), що мають однорідну з повним 

товариством мету діяльності. Відповідно до Цивільного кодексу України в 

разі недостатності в повного товариства майна для задоволення вимог 
кредиторів у повному обсязі (відповідно до закону про господарські 

товариства – якщо не вистачає майна під час ліквідації товариства) учасники 

несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 
майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено 

стягнення. [4, с. 67] 

Обґрунтовано визначення договору про спільну діяльність у сфері 
підприємництва як установчого документу, що є засновницьким договором, 

який забезпечує організаційне оформлення новоствореного суб'єкта 

підприємництва і підлягає державній реєстрації незалежно від наявності чи 

відсутності у останнього прав юридичної особи. 
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Характеризується наявністю установчого документа – установчого 

(засновницького) договору, який характеризується загальними умовами та 
особливими для повного товариства умовами. Загальні умови установчого 

договору характеризують усі види підприємств, а особливі (спеціальні) 

визначають розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок 
внесення вкладів, форму їх участі у товаристві. Такий договір підписується 

усіма учасниками повного товариства. Повне товариство створюється у 

складі двох чи більше осіб для ведення підприємницької діяльності . 
Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, 

або одним чи кількома з них, як і виступають від імені товариства. Учасники, 

яким було доручено ведення справ повного товариства, зобов’язані надавати 
решт і учасників на їхню вимогу повну інформацію про дії, виконувані від 

імені та в інтересах товариства. 

Учасник повного товариства має право передавати свою частку або її 
частину іншим учасникам товариства або третім особам тільки за згодою всіх 

учасників. З передачею частки (її частини) третій особі до останньої 

переходять всі права та обов’язки, що належали учаснику, який вибув. [1] 
Оскільки всі учасники повного товариства займаються спільною 

підприємницькою діяльністю, вони не мають права від свого імені та в своїх 

інтересах здійснювати угоди, однорідні з цілями діяльності товариства, а     

також брати участь у будь-яких товариствах (крім акціонерних), як і мають 
однорідну з повним товариством мету діяльності. [3, с.32] У разі порушення 

цієї вимоги, учасник товариства зобов’язаний компенсувати збитки, заподіяні 

товариству 
Учасник товариства відповідає за борги товариства незалежно від того, 

виникли вони після чи до його вступу до товариства. Учасник повного 

товариства, який вибув із товариства, відповідає за зобов’язаннями 
товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з 

учасниками, які залишилися, упродовж 3 років із дня затвердження звіту про 

діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства. Обов’язковою 
умовою дострокового виходу з повного товариства, створеного на певний 

строк, є наявність поважної причини. Які саме причини є поважними, ні 

Цивільний кодекс України, ні закон про господарські товариства не 
визначають. Повне товариство підлягає ліквідації, якщо в товаристві 

залишається однин учасник. Упродовж 6 місяців такий учасник має право 

перетворити повне товариство на інше господарське товариство. [2, с. 64] 
Як уже зазначалося, учасники повного товариства несуть солідарну 

відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. 

Механізм такої відповідальності конкретизовано у ст. 74 Закону 
«Про господарські товариства»: якщо при ліквідації повного товариства 

виявиться нестача наявного майна для сплати всіх боргів, за товариство у 

недостатні й частині несуть солідарну відповідальність його учасники усім свої 
м майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено 

стягнення. Важливим є те, що учасник товариства відповідає за борги 

останнього незалежно від того чи виникли вони після або до його вступу до 

товариства. [5] 
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Ліквідація повного товариства здійснюється ліквідаційною комісією, 
яка призначається з власної ініціативи учасників чи за рішенням суду 
(арбітражного суду) при допущенні порушень. Повне товариство вважається 
ліквідованим з моменту внесення про це до єдиного державного реєстру 
запису про його припинення. [4, с. 54] 

Відмінність повного товариства від інших господарських товариств 
характеризується відсутністю законодавчих вимог щодо розміру і характеру 
майна, яке вноситься учасниками товариства, наявності тільки установчого 
договору, відсутністю органів товариства, а також особливостями  
відповідальності учасниками повного товариства за зобов’язаннями   
товариства. 

Отже, на відміну від інших видів господарських товариств, повні 
товариства, фактично не отримали поширення, що відбулося через 
невигідність практичного застосування цього виду порівняно з товариствами 
з обмеженою відповідальністю тощо. За своїми правовими характеристиками 
повне товариство відноситься до категорії об’єднань осіб, а не капіталів. Для 
цього товариства мають значення не тільки капіталовкладення його 
учасників, але й особиста підприємницька діяльність кожного з них, що 
здійснюється від імені й в інтересах товариства. 
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ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 
 

 Договір купівлі-продажу – основний вид цивільно-правових та 

господарсько-правових зобов’язань, що виникають у товарно-грошовому 
обороті. Весь шлях, який проходить товар від виробника до споживача, 

здійснюється на основі цивільно-правових договорів. Ці договори 

укладаються: між виробниками в різних галузях виробництва, між                
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виробниками та торгуючими організаціями, між особами, які здійснюють 

оптову та роздрібну торгівлю,між продавцями, які здійснюють роздрібну 
торгівлю і споживачами т. д. Важливо відзначити, що саме договір купівлі-

продажу є основним засобом організації та оформлення цих відносин. 

Договір купівлі-продажу належить до цивільних договорів про передачу 
речей у власність, оскільки метою є перенесення на покупця права власності 

на річ. 

 Договір купівлі-продажу —  це цивільно-правовий договір, за яким 
одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність 

другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і 

сплатити за нього певну грошову суму (ціну). До окремих видів договорів 
купівлі-продажу відносяться: договори купівлі-продажу, договір поставки 

товарів, договір поставки товарів для державних потреб, договір контрактації 

сільськогосподарської продукції, договір енергопостачання, договір продажу 
нерухомості, договір продажу підприємства. До них застосовуються загальні 

положення про договір купівлі-продажу, якщо інше не передбачене в самому 

законодавстві. До купівлі-продажу цінних паперів і валютних цінностей 

положеннями, передбаченими Цивільним кодексом України ( далі  ЦК 
України), застосовуються, якщо окремим законом не встановлено спеціальні 

правила їх купівлі-продажу. Таке ж правило поширюється на особливості 

купівлі та продажу товарів окремих видів, визначених чинним 

законодавством. Продаж майнових прав охоплюється положеннями, 
передбаченими ЦК України , якщо інше не випливає із змісту або характеру 

цих прав. [1] 

 Вагома частина досліджень щодо регулювання  договір купівл-продажу 
у господарському праві  проведена і сформульована у працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців: Александрова М.Г., Алексеева С. С., Беляневич О. А., 

Бервено С. М., Білоус Ж. А., Брагінського М. Й., Вітрянського В. В.,                     
Іоффе О. С., Луця В. В., Мілаш В. С., Подоляк С. А., Шершеневич Г. Ф., 

Халфіна Р. О. та багатьох інших. Договір це універсальний регулятор 

різноманітних суспільних відносин, а саме: цивільних (цивільний договір), 
екологічних (екологічно-правовий договір), адміністративних 

(адміністративний договір), сімейних (шлюбний договір), аграрних, у сфері 

праці (трудовий договір, колективні договори та угоди), договори в 
конституційному, господарському  та фінансовому праві. [2] 

 Договір купівлі-продажу упродовж існування суспільства був і 

залишається фундаментом торговельного обороту. Цей договір є 
найзручнішим, найефективнішим та надійним засобом виникнення 

господарських зобов’язань, торгового обслуговування населення, тому 

саморегулювання має важливу роль у цьому процесі. Основним завданням 
даного виду догору є формування ринкового товарообороту, де головними 

ознаками є непорушність і захист прав сторін, що їх гарантує Основний 

Закон держави. Договір купівлі-продажу займає особливе місце в системі 
господарських договорів з огляду на його поширеність, динамічність 

правового регулювання та значущість для торговельного обороту як 

усередині держави, так і за її межами. 
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 У договорі купівлі-продажу товарів як засобу саморегулювання 

реалізується принцип свободи волі, що дає змогу сторонам визначати для 
себе зручні правила поведінки у договірних відносинах. Свобода договору 

разом з рівністю учасників, їхнім вільним волевиявленням та іншими 

принципами належить до загальних засад цивільного та господарського 
права, закріплених у ст. 3 ЦК України та ст. 179 Господарського кодексу 

України (далі  ГК України ). Волевиявлення сторін договору має бути 

вільним, відповідати їхній внутрішній волі та бажанню, погоджене без тиску, 

з боку інших учасників або контрагентів. [3] 
 Процес укладання договору купівлі-продажу  у господарській 

діяльності є складним,адже поєднує диспозитивні та імперативні засади. 

Диспозитивні особливості проявляються у можливості учасників 
самоврегульовуватись, а імперативні характеризуються регламентацією 

правил поведінки суб’єктів права. Відповідно до ГК України учасники 

господарських відносин повинні виконувати зобов’язання належним чином, 
вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання зобов’язання, 

враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського 

інтересу. Сторони вправі скористатись можливістю на практиці закріпити 
власну домовленість у змісті договору купівлі-продажу на вільно визначених 

умовах, у цьому разі подальша дисципліна у виконанні договірного 

зобов’язання буде чіткішою, зрозумілішою. Відповідно до зазначеного 

реалістичнішими стануть і характеристики для визначення понять у 
господарському праві, як-от: належне виконання, неналежне виконання чи 

невиконання договірного зобов’язання. Тож договір купівлі-продажу 

виступає засобом саморегулювання в разі, коли визначені державою норми 
включають «дозвіл» сторонам самоврегульовуватися, тобто встановлюють, 

що вони мають на це право. Тому диспозитивний метод є основним, що 

застосовується під час саморегулювання сторін цього виду господарського 
договору. [4] 

 Залежно від особливостей організаційно-правових форм торгівлі, що   

використовуються на території перебування сторін договору купівлі-
продажу, особливостей відчужуваних об'єктів, особливостей способу 

укладення та  виконання договору розрізняють кілька видів договору          

купівлі-продажу, зокрема:  
- договори купівлі-продажу в оптовій та роздрібній торгівлі; 

- договори, що їх укладають н а біржах та аукціонах; 

 - договори купівлі-продажу, які укладаються у внутрішньому та                 
зовнішньоекономічному обігу; 

 - договори купівлі-продажу земельних ділянок, валютних цінностей, жилих 

будинків, квартир, автомашин;  
- договори купівлі-продажу на умовах комісії, консигнації та поставки;  

- договори купівлі-продажу об'єкт і в приватизації; 

 - форвардні та ф'ючерсні угоди купівлі-продажу.  
Кожен з них має певні особливості щодо умов укладення та виконання,    

визначення прав та обов'язків сторін і правових наслідків невиконання            

(неналежного виконання) договору. [5] 
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 Отже, підсумовуючи усе вищесказане, варто зробити висновокщо 

договір є універсальним механізмом приватного права, що надає його 
учасникам чималу свободу дій і можливість самим виступати своєрідними 

«законодавцями» для себе, проте у визначених правом межах. Обмеження 

саморегулювання у договорі купівлі-продажу товарів дають можливість 
детальніше визначити межі поведінки суб’єктів відповідно до норм 

господарського права. Загальні принципи договірного права (принцип 

свободи договору, вільного волевиявлення, рівності сторін) у договорі 
купівлі-продажу товарів як засобу саморегулювання реалізуються сторонами 

за визначення форми договору, предмету, строку, умов виконання та 

відповідальності за його порушення тощо. 
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Склaднiсть тa бaгaтoaспeктнiсть прaвa, з oднiєї стoрoни, тa сфeр 

життєдiяльнoстi суспiльствa, з iншoї стoрoни, зумoвлюють пoяву тa 
функцioнувaння рiзнoмaнiтних прaвoвих вiднoсин, щo нaцiлeнi нa 

дoсягнeння пeвнoгo прaвoвoгo eфeкту. Цe нaдaє змoгу гoвoрити прo кoлo 

прaвoвiднoсин, щo склaдaють пeвну взaємoузгoджeну систeму, якi мoжнa 
пoдiлити нa oкрeмi рiзнoвиди. Цeнтрaльнe мiсцe в систeмi прaвoвiднoсин 

зaймaють гoспoдaрськi прaвoвiднoсини, щo рeглaмeнтуються нoрмaми 

гoспoдaрськoгo прaвa тa нaцiлeнi рeгулювaння дiяльнoстi суб'єктiв прaвa 
щoдo вирoбництвa тoвaрiв, викoнaння рoбiт aбo нaдaння пoслуг, a тaкoж 

здiйснeння влaднoгo упрaвлiння цiєю дiяльнiстю. 

Дoслiджeнням спeцiaльних рeжимiв гoспoдaрськoї дiяльнoстi бaнкiв  
присвячeнi рoбoти: A. В. Бaлянa, O. М. Вiнник, В. O. Кучeрa, В. К. Мaмутoвa, 

М. М. Мaндрикoвськoгo, С. В. Нeсинoвoї, В. М. Пaрaсюкa, O. Р. Зeльдiнoї,                   

Р. I. Зимeнкoвa, O. С. Oлiйник, В. С. Щeрбини тa iншi. 
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Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є aнaлiз oснoвних aспeктiв господaрсько-
прaвового рeгулювaння бaнкiвської дiяльностi в Укрaїнi. 

Гoспoдaрськe прaвo є кoмплeкснoю гaлуззю прaвa, якe бaзується нa 
нoрмaх цивiльнoгo прaвa щoдo прaвoздaтнoстi фiзичних тa юридичних oсiб, 
прaвa влaснoстi, цивiльнo-прaвoвих угoд i кoнкрeтизує їх, a тaкoж мiстить 
нoрми aдмiнiстрaтивнoгo, фiнaнсoвoгo, трудoвoгo прaвa, якi рeгулюють 
гoспoдaрську дiяльнiсть. Тoбтo, в цiй гaлузi прaвa пoєднуються мaйнoвi тa 
oргaнiзaцiйнi eлeмeнти [1]. 

Гoспoдaрськi прaвoвiднoсини – цe вiднoсини мiж суб'єктaми 
гoспoдaрювaння й oргaнaми влaди, якi утвoрюються в прoцeсi oргaнiзaцiї тa 
здiйснeння гoспoдaрськoї дiяльнoстi. 

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 334 ГК бaнки - цe фiнaнсовi устaнови, функцiями 
яких є зaлучeння у вклaди грошових коштiв громaдян i юридичних осiб тa 
розмiщeння зaзнaчeних коштiв вiд свого iмeнi, нa влaсних умовaх i нa 
влaсний ризик, вiдкриття тa вeдeння бaнкiвських рaхункiв громaдян тa 
юридичних осiб. Виконaння бaнкaми цих функцiй (здiйснeння вiдповiдних 
бaнкiвських опeрaцiй) в сукупностi є бaнкiвською дiяльнiстю [3]. 

Цeнтрaльним бaнком Укрaїни, особливим цeнтрaльним оргaном 
дeржaвного упрaвлiння є Нaцiонaльний бaнк Укрaїни. Його юридичний 
стaтус, зaвдaння, функцiї, повновaжeння i принципи оргaнiзaцiї визнaчaються 
Конституцiєю Укрaїни, Зaконом Укрaїни вiд 20 трaвня 1999 р. "Про 
Нaцiонaльний бaнк Укрaїни". 

Вiдповiдно до Конституцiї Укрaїни основною функцiєю Нaцiонaльного 
бaнку є зaбeзпeчeння стaбiльностi грошової одиницi Укрaїни [4]. 

Нa сучaсному eтaпi розвитку бaнкiвської систeми Укрaїни слiд 
констaтувaти виключний хaрaктeр бaнкiвської дiяльностi, що визнaчaється 
високим рiвнeм ризику, який Бонa нeсe для споживaчiв бaнкiвських послуг. 
Сaмe цi її хaрaктeрнi ознaки й зумовлюють нeобхiднiсть її дeржaвного 
рeгулювaння. Вaрто вiдрaзу ж зaувaжити, що бaнкiвськe зaконодaвство є 
комплeксною гaлуззю зaконодaвствa, оскiльки окрeмi положeння щодо 
рeгулювaння бaнкiвської дiяльностi можнa знaйти у нормaх господaрського 
зaконодaвствa (пeрeвaлeнa бiльшiсть), фiнaнсового, цивпьного, 
aдмiнiстрaтивного тa кримiнaльного зaконодaвствa [2]. 

Нeобхiднiсть дeржaвно-прaвового рeгулювaння бaнкiвської дiяльностi, 
як i всього  ринку фiнaнсових послуг, обумовлeнa, зокрeмa, тaкими 
чинникaми: 

1) нa фiнaнсовому ринку рeaлiзуються нaцiонaльнi iнтeрeси дeржaви 
(комплeкс eкономiчних прiоритeтiв розвитку- крaїни); 

2) нa фiнaнсовому- ринку пeрeплiтaються iнтeрeси рiзних учaсникiв: 
дeржaви, суб’єктiв господaрювaння, юридичних тa фiзичних осiб, 
домогосподaрств; 

3) головною дійовою особою нa фiнaнсовому ринку є суб’єкти 
господaрювaння, що мaють нaйбiльшу чaстку в «чистих» зaощaджeннях 
сeрeд iнших iнституцiйних сeкторiв eкономiки. Нaсeлeння пeрeвaлeно нe 
володiє достaтнiм обсягом знaнь у сфeрi фiнaнсових БIДНОСИН, i тому ви-
никaє потрeбa у прaвовому зaхистi iнтeрeсiв iнвeсторiв нa фiнaнсовому 
ринку, який можe зaбeзпeчити лишe дeржaвa. 
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У процeсi прaвового рeгулювaння бaнкiвської дiяльностi дeржaвa 

виступaє, з одного боку: рeгулятором вiдповiдних вiдносин, a, з iншого, - 

суб’єктом бaнкiвських вiдносин, aджe питaннями грошової eмiсiї, дeржaвних 

зaпозичeнь, дeржaвних позик зaймaються уповновaжeнi оргaни - суб'єкти 

тaких вiдносин (нaприклaд, НБУ). Вaрто пiдтримaти думку про тe, що у- 

систeмi прaвового зaбeзпeчeння тa рeгулювaння бaнкiвської дiяльностi 

головною мeтою є зaбeзпeчeння умов стaлого функцiонувaння i динaмiчного 

розвитку бaнкiвського сeкторa. 

Отже, згiдно Господaрського кодeксу Укрaїни бaнки - цe фiнaнсовi 

устaнови, функцiями яких є зaлучeння у вклaди грошових коштiв громaдян i 

юридичних осiб тa розмiщeння зaзнaчeних коштiв вiд свого iмeнi, нa влaсних 

умовaх i нa влaсний ризик, вiдкриття тa вeдeння бaнкiвських рaхункiв 

громaдян тa юридичних осiб. Бaнки є юридичними особaми. Бaнки можуть 

функцiонувaти як унiвeрсaльнi aбо як спeцiaлiзовaнi - ощaднi, iнвeстицiйнi, 

iпотeчнi, розрaхунковi (клiринговi). 

 Бaнки нe вiдповiдaють зa зобов'язaннями дeржaви, a дeржaвa нe 

вiдповiдaє зa зобов'язaннями бaнкiв, крiм випaдкiв, пeрeдбaчeних зaконом, тa 

випaдкiв, коли дeржaвa вiдповiдно до зaкону бeрe нa сeбe тaку 

вiдповiдaльнiсть. 
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ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОСНОВНА ЛАНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У господарському праві, актуальність питання, що пов´язане з 

діяльністю підприємств є дуже важливим. Оскільки підприємство є , 

самостійною ініціативною, систематичною, на власний ризик, господарською 

діяльністю завдяки якій задовольняється потреба ринку у товарах, досягнень 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. 
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На думку В. С. Щербини, підприємству серед суб’єктів господарського 
права належить домінуюче положення, обумовлене його особливими 
економічними і соціальними функціями як товаровиробника, що задовольняє 
суспільні потреби у продукції, роботах, послугах. Тому правовий інститут 
підприємства як суб’єкта господарювання є центральною частиною в системі 
господарського права, його правовою основою. Усі основні закони та інші 
нормативні акти приймаються виходячи із економічного і правового 
положення підприємства, його ролі в економіці України [1, с. 54].  

Виникають і дискусії, в економічній і юридичній літературі, з приводу 
суті поняття «підприємство». Так, на думку І. В. Труша, поняття 
«підприємство» має економічне походження і в першу чергу є економічною 
категорією . При визначенні сутності економічної категорії «підприємство» 
вчені-економісти виходять з того, що підприємство є самостійним 
господарюючим суб’єктом економічної діяльності, який здійснює виробничу 
діяльність в напрямку перетворення наявних ресурсів в готовий продукт, 
який є затребуваним споживачами . Панівною в економічній літературі, на 
думку М. І. Кулагіна, є точка зору про підприємство як місце з’єднання 
різних факторів виробництва – природних ресурсів, праці і капіталу                         
[ 2, с.208]. 

На мою думку, при визначенні поняття «підприємство» виділяються 
наступні основні характеристики підприємства: основна роль в економіці та 
основна ланка народного господарства, оскільки на ньому відбувається 
поєднання особистісних і речових факторів виробництва; зв’язок з 
виробничою сферою; спрямованість на отримання прибутку. 

Підприємства в Україні функціонують відповідно до їх правового 
статусу, визначеного законами «Про підприємства в Україні», «Про 
підприємництво», «Про селянське (фермерське) господарство», «Про 
господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію». Загалом 
метою функціонування кожного підприємства є максимально-можливий 
випуск суспільно-корисної продукції при мінімальних витратах. Тобто  роль 
підприємств в економіці, насамперед у тому, що в них здійснюється 
поєднання засобів виробництва з робочою силою. Будучи основними 
суб’єктами господарської діяльності, вони забезпечують зайнятість для 
переважної частини населення і виробляють необхідні для людей і народного 
господарства товари й послуги, але  вони до певної міри мають закінчений 
тип відтворення, оскільки реалізують свою продукцію, відшкодовують 
витрати і забезпечують черговий цикл виробництва без великих витрат 
[3,с.172]. 

Відповідно до закону «Про підприємства в Україні» в нашій державі 
можуть діяти такі види підприємств:  

 колективне підприємство, засноване на власності трудового 
колективу підприємства; 

 господарське товариство; 

 підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян; 

 комунальне підприємство, засноване на власності відповідної 
територіальної громади; 
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 державне підприємство, засноване на державній власності, в 

тому числі казенне підприємство [4]. 

Україна як рівноправний партнер на світовому ринку пов’язана з 

розвитком виробництва. Тому розвиток підприємництва забезпечує не тільки 

матеріальну стабільність населення, але й розвиває інтелектуальні, моральні, 

культурні та інші якості людини. Для сприятливих умов розвитку 

підприємницьких структур різних типів треба сформувати необхідні умови. 

Так, держава повинна не тільки контролювати діяльність підприємницьких 

структур, а й сприяти збалансуванню економічних важелів через 

фінансовокредитну та податкову системи [5, с. 344].   

Отже, підприємство - це відокремлений, техніко-економічний і 

соціальний комплекс, призначений для виробництва корисних для 

суспільства благ. Головною метою підприємства є розгортає діяльність у 

різних сферах, виконуючи у кожній специфічні функції з найменшими 

витратами ,але з найбільшими прибутками ,тим самим забезпечуючи 

економіку країни . Виконуючі ці всі дії, підприємство залишається основною 

ланкою господарської діяльності. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ У ВИМІРІ КОМУНІКАТИВНИХ ТА 

КУЛЬТУРНИХ ІЛЮЗІЙ 

 

Сутністю людського буття є предметно – перетворювальна діяльність, 

що здійснюється через зв'язок з іншими людьми і має універсальний 

характер, тобто людина пов’язана не тільки із тими, хто її оточує, але й 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-12/conv#o55
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опосередковано з усіма іншими людьми світу, зазнаючи різних форм 

соціального впливу, який лежить в основі майже усіх суспільних процесів 

[3,с.9-10]. Інколи людині здається, що вона вільна від будь – якого 

суспільного впливу, що вона сама ні на кого не впливає. Але це є ілюзія, бо 

уже сама її присутність серед інших вносить зміни в середовище перебування 

людей. Ми живемо в час наповнений маніпуляціями та різноманітними 

видами ілюзій, починаючи від зорових і  завершуючи особистими, що 

включають комунікативні та культурні. Ці два види ілюзії між собою тісно 

взаємопов'язані, адже їх зміст викриває усі таємниці, які наш мозок так 

сильно намагається приховати, а можливо, вже це зробив. Ілюзії сприймання 

– це неадекватне сприймання, що неправильно, викривлено, помилково 

відображають об’єкти, які діють на аналізатори.  

Ілюзії зумовлюються різними причинами: виробленими життєвою 

практикою прийомами зорового сприймання, зміною умов сприймання                  

[5, с. 32-33]. Ілюзії - це перекручене сприйняття об'єктів [2]. Культурні ілюзії 

- пов'язані з перекрученою картиною життя, що формується буденними 

забобонами, особливостями місцевої культури та діяльністю політтехнологів 

[4]. Комунікативну ілюзію можемо порівняти з упередженістю мислення – 

«Я вірю у те, у що вірю, і шукаю речі, які підтверджують ці переконання».  

Виходячи з цього, розуміємо, що ми маємо справу зі справжнім обманом та 

викривленням реального життя. Більшість дослідників вважають                          

(Ле Бон Г., Москаленко В, Татенко В., Шпенглер О.), що головним фактором, 

через який людина почала сприймати і бачити ілюзії, - це наша культура, що 

включає традиції,  цінності, віру, мистецтво та мову. Дослідження 

О.Шпенглера доводять, що  певним чином сама культура і є сферою ілюзії, 

оскільки люди по-різному сприймають та розуміють зміст побаченого та 

почутого.   

У минулому столітті, як  вважав  Г. Ніцше, почалися суперечності між 

культурою та цивілізацією, реальністю та ілюзією, а Т. Віннікотт підтвердив, 

що зіткнувшись впритул з малопривабливою реальністю, людство почало 

втрачати ілюзії. Найбільше постраждали народи півночі Росії, чиє 

сприйняття життя було завжди ближче до дитячого, на місце відібраних 

культурних ілюзій (традиції, духи предків) прийшов алкоголізм [1].  

У сучасних умовах до формування ланцюжка ілюзій долучається 

розвинена комунікація, а разом з нею влада, політика та новинний простір. 

Середовище соціального впливу, що є характерним для ЗМІ, через сюжети, 

що транслюються телебаченням, радіомовленням і в друкованих виданнях, 

здійснює вплив на мільйони людей в усьому світі. За своєю  природою ці 

повідомлення є найменш індивідуалізованими [3,с.9-10]. Стрімка 

інформаційна атака різних ЗМІ, особливо якщо це відбувається на фоні 

офіційної підтримки, здійснює великий вплив на психіку людини. 

Багаторазові повідомлення «правдивого змісту» здатні визначити бачення 

світу, страхи і навіть прихильності [3,с. 24]. 
Комунікативні ілюзії можемо прирівняти до оптичних. Вони 

проявляються як певна фіксована річ, що нібито змінюється та складається з 
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кількох речей або є чимось зовсім іншим.  Природу  комунікативної ілюзії 
досліджував Лассвел Гарольд Дуайт, який активно використовував методи 
психоаналізу у вивченні політичної поведінки та пропаганди. Він 
стверджував, що застосування  соціологічного аналізу у дослідженні масових 
ілюзій, очікувань та уявлень найширше показує специфіку суспільної думки і 
суспільного впливу [2]. Так, багато дослідників погоджуються, що у пошуках 
істини народ легше піддається “вимушеній брехні” для спільного блага. 
Найбільшою небезпекою цього може стати ситуація, коли народом керує 
психічно нестабільна та хвора людина, чиї бажання та ідеї подаються в 
переконливому владно-законному вигляді, а у майбутньому така тенденція 
стає надбанням свідомості певного народу.  

Проведені нами опитування майбутніх фахівців спеціальності 
«готельно – ресторанна справа», «туризм», «менеджмент» упродовж лютого 
– березня 2022 року на базі ВТЕІ ДТЕУ (всього в опитуванні взяло участь              
87 чол.) показали, що 78% із них важливу суспільну інформацію намагаються 
отримувати із різних джерел; 22% не надають особливого значення джерелам 
інформації. Отже, проблема впливу на особистість нового інформаційного 
середовища передбачає вивчення особливостей віртуального впливу як 
соціокультурного феномена. Саме тому культура та комунікація невіддільні 
речі у сучасному житті, оскільки зіткнення з подібними ілюзіями є 
незворотними явищами і єдине, що нам залишається - це розумно їх 
обробляти, щоб не стати в майбутньому заручниками чужого обману. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ 
 

З початку 90-х років ХХ століття холдинги стали об’єктивною 
реальністю вітчизняної сфери господарювання. При цьому саме поняття 
холдингу використовується в різних аспектах, є неоднозначним і 
проблемним  
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В Україні економічна база для створення холдингів, на переконання 

Г.В. Уманціва, почала створюватися у процесі акціонування і приватизації 
великих державних підприємств та об’єднань, що притаманно початку 90-х 

років ХХ століття [6, с. 16]. У цей період склалися економічні та правові 

передумови для появи холдингів. 
На сьогоднішній день термін холдинг є багатоаспектним і можна 

вважати історично обумовленим, що ним позначають групи або об’єднання 

підприємств, в яких їх учасники знаходяться в економічній залежності та у 
відносинах контролю – підпорядкування від одного з учасників. Водночас 

справедливим є зауваження В.О. Джуринського, який зазначає, що не всі 

структури, які мають у своїй назві термін «холдинг», насправді є  
об’єднаннями підприємств [2, с. 52]. 

Холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується 

та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, 
паїв) двох або більше корпоративних підприємств.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» 

наводиться перелік визначень холдингових компаній, а саме:  

 Державна холдингова компанія - холдингова компанія, утворена у формі 
акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить 

державі; 

 Державна керуюча холдингова компанія - державна холдингова компанія, 

корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова 
компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет 

акцій (часток, паїв) якого належить державі; 

 Холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується 
та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій 

(часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств; 

Корпоративне підприємство - господарське товариство, холдинговим 

корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та 
розпоряджається холдингова компанія [4]. 

Окремі питання правового статусу холдингів розглядались у роботах 

І.В. Бейцун, А.Р. Горбунова, С.М. Грудницької, Д.В. Задихайла, Т. Келлера, 
А.І. Кушнір, В.В. Лаптєва, І.В. Лаптєва, К.Я. Портной, І.С. Шиткіної,  

Г.В. Уманців та ін. 

Зокрема специфічними ознаками холдингу вона називає: 1) наявність 
стійких внутрішніх відносин контролю і залежності між головною компанією 

та іншими учасниками холдингу, які закріплені у договорі про створення 

холдингу і в статутах його учасників, що визначають організаційну цілісність 
цього підприємницького об’єднання; 2) майнова відокремленість та 

юридична самостійність учасників холдингу, кожний з яких виступає 

повноправним суб’єктом цивільно-правових відносин (юридичною особою); 
3) проведення єдиної політики у сфері господарського обороту (у тому числі 

узгодження використання прибутку та інших фінансових джерел учасників 

холдингу. На підставі цього авторка робить висновок, що холдинги 
виступають повноправними підприємницькими об’єднаннями – суб’єктами 

права [5;1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15#Text
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На підставі проведеного аналізу наукових підходів до поняття холдингу,  
законодавства та господарської практики сформульовано наступне його 
визначення, як учасника господарських відносин: холдинг – це група 
підприємств простої чи складної структури, до якої входить одна холдингова 
компанія та не менше двох корпоративних підприємств, які пов’язані з 
холдинговою компанією відносинами економічної та/або організаційної 
залежності, створена з метою досягнення спільних економічних цілей 
шляхом здійснення холдинговою компанією управління щодо корпоративних 
підприємств. При цьому можна погодитись і з тим, що холдинги є окремими 
видами об’єднань суб’єктів господарювання, оскільки для них характерні 
дещо інші риси ніж для господарських об’єднань. 

Холдинги характеризуються високим рівнем організації акціонерного 
капіталу. Через них налагоджується функціональна взаємодія капіталів, що 
належать різним за профілем діяльності підприємствам, включаючи пряме їх 
злиття і втрату самостійності. У складі холдингу вирішуються 
народногосподарські проблеми, які не під силу окремому підприємству: 
розробка і створення складних технічних процесів, освоєння високих 
технологій, отримання значних кредитів під певні програми, створення нових 
виробничих потужностей та ін. 

Як правило, найбільш вагомими мотивами створення холдингових 
компаній у країнах з розвинутою економікою є такі: 

 придбання контролю над підприємствами; 

 можливість концентрації капіталів, більш вільне їх перетікання і на цій 
основі оптимізація інвестиційного процесу; 

 консолідація діяльності групи підприємств з метою зменшення 
податкових платежів. Це досягається шляхом укладення угод між 
підприємствами, відповідно до яких їх прибутки чи збитки переводяться 
безпосередньо до холдингової компанії, що дозволяє холдингу 
враховувати збитки одного підприємства та прибутки іншого для сплати 
податку з решти частини прибутку; 

 залучення додаткових виробничих потужностей у результаті поглинання 
підприємств; 

 можливість диверсифікації виробництва, зниження ризику при виході на 
ринок; 

 розподіл господарських ризиків між різноманітними дочірніми фірмами; 

 проникнення через холдинг в інші сфери виробництва і збуту товарів; 

 проведення загальної технічної, економічної, кадрової політики та 
здійснення контролю за дотриманням спільних інтересів підприємств. 

До складу холдингу входять: 

 головне підприємство, яке здійснює контроль і управління дочірніми 
підприємствами ; 

 дочірні підприємства, контрольними пакетами котрих володіє головне 
підприємство; 

 асоційовані підприємства, вкладення в які не дозволяють головному 
підприємству повністю контролювати їх і визначати основні напрямки 
фінансово-господарської діяльності; 

 підприємства, вкладення в які не дають права участі в управлінні; 

інші господарські суб’єкти. [3, с. 15]. 
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Отже, з юридичної точки зору холдинг - це об’єднання з частковою 

правоздатністю. Підприємства, що перебувають під контролем холдингу, не 

втрачають своєї юридичної самостійності, а холдингова компанія як 

сукупність організацій не набуває статусу юридичної особи. Водночас існує 

економічна залежність підприємств холдингу. Це проявляється у тому, що дії 

учасників визначаються волевиявленням головного підприємства. Ознаки 

холдинг: спеціальний суб’єктний склад холдингу; складність та 

різноманітність його структури і видів; наявність відносин вирішальної 

економічної та організаційної залежності між учасниками холдингу; 

наявність спільних економічних цілей і відповідних способів їх досягнення; 

відсутність статусу юридичної особи; часткова правосуб’єктність; 

особливості відповідальності учасників холдингу. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

 

 Правова система як гнучке та динамічне явище постійно знаходиться у 

полі зору науковців. Час від часу постають питання про дослідження 

співвідношення елементів правової системи. Суспільні відносини постійно 

змінюються, вимагаючи відповідних змін у їх правовому регулюванні. Так 

виникають нові правові інститути, підгалузі та галузі права. Відповідно до 

потреб суспільства змінюються, наприклад, предмети галузей права, 

відповідно, трансформується і їх основна мета (призначення). В основі 

правовідносин між людьми лежить господарська діяльність, яка вимагає 

впорядкування із застосуванням спеціальних інструментів, якими, в 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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основному, на ділене господарське право. Очевидно, що стосовно 

господарського права як самостійної галузі Всеукраїнська науково-практична 

конференція юридичної науки ще довго будуть точитися словесні баталії, 

оскільки немає достовірного стовідсоткового знання з ключових 

(фундаментальних) засад такої градації, і сааме такий стан справ є підставою 

для існування, як було сказано вище, полярності думок науковців у підході 

до розв’язання цієї проблеми. 

 Доктринальними підходами щодо визначення господарського права є 

три основних наукових концепції: перша позиція складається з таких 

науковців, як С.М. Братусь, Р.О. Хафліна, Г.К. Матвєєв, Л.М. Шевченко,        

А.С. Довгерт про те, що господарське право – це не самостійна галузь права, 

а поєднання цивільно-правових норм, що діють у сфері господарювання; 

друга позиція вчених-юристів В.В. Лаптева, В.К. Малецтова,                                

Г.Г. Побірченко, В.К. Мамутова, Г.Л. Знаменського, згідно з якою 

господарське право – самостійна галузь права, яка не має нічого спільного з 

іншими галузями права; проте на наш погляд найбільш слушною є позиція 

О.А. Беляневича, О.М. Вінника, Н.Г. Саніахметової, В.С. Щербини, згідно з 

якою господарське право – комплексна галузь права, в якій зібрано правові 

норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового 

регулювання – господарської діяльності. [1] 

 Господарське право – це сукупність норм права, що визначає основні 

засади господарювання і регулює господарські відносини, що виникають у 

процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами 

господарювання та іншими учасниками господарських відносин. 

 Господарське право є комплексною галуззю права, що формується н а 

нормах цивільного права щодо правоздатності фізичних і юридичних осіб, 

цивільно-правових угод, а також містить в собі норми фінансового,        

адміністративного, трудового права, які регулюють господарську діяльність, 

господарське право і найближче до нього за змістом цивільне право 

співвідносять ся між собою як загальне та спеціальне. Цивільне право 

обумовлює загальні основи регулювання майнових і особистих немайнових 

відносин, а господарське право конкретизує цивільно-правові норми щодо 

конкретних сфер і видів господарської діяльності. [2] 

 Предметом господарського права є господарські відносини. Не 

охоплюються регулювальним впливом господарського права  згідно 

Господарського кодексу України ( далі  ГК України)  такі правовідносни як: 

майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним 

кодексом України (далі  ЦК України) ; земельні, гірничі, лісові та водні 

відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного 

світу, територій та об’єктів природнозаповідного фонду, атмосферного 

повітря; трудові відносини; фінансові відносини за участі суб’єктів 

господарювання, що виникають у процесі формування та контролю 

виконання бюджетів усіх рівнів (до цієї ж групи відносин належать і 

податкові відносини); адміністративні та інші відносини управління за участі 

суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого 
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самоврядування не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, і 

безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо 

суб’єкта господарювання. [3] 

 У господарських відносинах реалізуються як приватні, так і публічні 

інтереси. Сучасна система економічних потреб, на ґрунті яких формуються 

економічні інтереси у сфері господарювання, у найбільш узагальненому 

вигляді складається із: 1) структуротвірних потреб в економічній безпеці, 

безперервності суспільного відтворення та виробництва товарної маси, у 

залученні інвестицій до найбільш важливих сфер суспільного виробництва, 

формуванні дохідної частини бюджетів, підтримці конкурентного 

середовища, забезпеченні продовольчої та ресурсної безпеки, екологічної та 

вітальної безпеки реструктуризації та інноватизації виробництва тощо;                   

2) потреб активних суб’єктів економічної діяльності у здобутті економічних 

вигод у формі підприємницького прибутку, у власному довгостроковому 

конкурентному розвитку та залученні для цього різноманітних виробничих 

ресурсів; 3) потреб пасивних суб’єктів економічної діяльності, які прагнуть 

отримати винагороду від економічної активності інших (ідеться про 

інвесторів, інвестиційна діяльність яких не носить ознаки господарської);                

4) платоспроможних потреб споживачів в якісних та безпечних результатах 

господарської діяльності (споживчі потреби).  [4] 

 Варто  також зазначити, що у господарсько-правовій сфері поширеною 

є практика застосування таких форм господарського права, як нормативний 

договір. Він являє собою двосторонню або багатосторонню угоду, яка 

встановлює права і обов'язки її суб'єктів як правила поведінки на майбутнє. 

Нормативні договори поділяються на внутрішньодержавні (типові договори, 

установчі договори про заснування господарських товариств тощо) та 

міждержавні договори (угоди, конвенції тощо). [2] 

 Не потрібно залишати без уваги і той момент, що господарська 

діяльність має велике значення для інтеграції України до європейського 

середовища. Але господарське законодавство має чимало недоліків, не 

відповідає європейським вимогам і тому потребує вдосконалення. 

Найактуальнішим завданням для науки господарського права, як підкреслено 

в Конвенції модернізації господарського законодавства на базі ГК України, є 

комплексний розвиток галузевого законодавства. Це передбачає,по-перше, 

нарощування змісту кодексу за допомогою норм чинних актів, які довели 

свою корисність у процесі правозастосування; по-друге, узгодження норм, 

які залишилися за межами кодексу, з нормами останнього. 

 Таким чином,  у висновку слід вказати, що господарське право є 

комплексною галуззю права, що базується на нормах цивільного права щодо 

правоздатності фізичних і юридичних осіб, цивільно-правових угод і 

конкретизує їх, а також містить в собі норми адміністративного, фінансового, 

трудового права, які регулюють господарську діяльність, господарське право 

і найближче до нього за змістом цивільне право співвідносяться як загальне 

та спеціальне. Сукупність господарських відносин, які складаються між 

господарюючими суб'єктами, їхніми контрагентами, органами управління у 
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процесі організації і здійснення господарської діяльності, виробництва і 

реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, становить предмет 

господарського права. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 

 

 Перехід України до ринкових відносин істотно змінює умови 

суспільного життя. Все більше людей пов'язують своє майбутнє із 

самостійною підприємницькою діяльністю, адже підприємництво в наш час є 

проявом індивідуальності характеру, ця діяльність повністю орієнтована на 

реалізацію потенціалу, сприяє професійному та інтелектуальному розвитку  

особистості.  Фізична особа-підприємець є новим явищем для вітчизняної 

правотворчої і правозастосовчої практики, тому необхідне належне освоєння 

цього соціально-правового феномену. 

  У своїх працях неодноразово характеризували  правовий статус 

фізичних осіб-підприємців науковці підприємницького, господарського, 

цивільного, трудового права, зокрема: С. Алексєєва, Т.Блащук,                                 

С. Вишновецька, М. Гайворонський, С. Грудницька, В. Жернакова,                           

Г. Знаменський, І. Кисельова, Л. Лазор, П. Пилипенко, С. Прилипка,                      

В. Прокопенко, В. Селіванова, В. Семчик, О.Теньков, В.Щербина та ін. 

Окремі питання діяльності фізичної особи-підприємця були предметом 

наукових досліджень у роботах фахівців з теорії держави та права В. Котюка, 

В. Кравчука, О. Скакун, П. Рабіновича, А. Колодія, А. Олійника та ін.                    

[1, с. 113] 

 У  Господарському кодексі України (далі – ГК України) зазначено, що 

підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення результатів та одержання прибутку. 

Отже, визначальними і найбільш істотними ознаками підприємництва є мета 

– одержання прибутку; систематичність; здійснення цієї діяльності на 

власний ризик (здатність відповідати власним майном за результати). 

https://pidru4niki.com/83860/pravo/ponyattya_predmet_sistema_dzherela_gospodarskogo_prava
https://pidru4niki.com/83860/pravo/ponyattya_predmet_sistema_dzherela_gospodarskogo_prava
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Фізична особа, яка на законних підставах займається підприємництвом без 

створення юридичної особи, набуває статусу фізичної особи-підприємця. Для 

позначення її правового статусу вживаються також терміни «підприємець», 

«приватний підприємець», «індивідуальний підприємець».  [2] 

 Великий енциклопедичний юридичний словник містить таке 

визначення поняття «підприємець» – особа, яка на професійних засадах 

систематично займається підприємницькою діяльністю, приватним 

виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг тощо 

відповідно до чинного законодавства України. Підприємцем як 

господарюючим суб’єктом може бути: громадянин, який здійснює 

самостійну активну підприємницьку діяльність без створення юридичної 

особи; юридична особа незалежно від форми власності, яка займається 

виробництвом і реалізацією товарів, виконанням робіт і наданням різних 

послуг; група юридичних або фізичних осіб, якщо одна або кілька з них 

мають вирішальний вплив на їх господарську діяльність на підставі 

володіння акціями, права використання активів тощо. У законодавстві 

України термін «підприємець» використовується, насамперед, щодо фізичної 

особи як одного з головних суб’єктів підприємницької діяльності. [1, с. 114] 

 Законодавством України не встановлено спеціальних положень щодо 

визначення видів майна, які можуть становити майнову основу діяльності 

ФОПа  як суб’єкта господарювання, що дає можливість такій фізичній особі 

використовувати в своїй діяльності будь-які види майна, що не виключено з 

обігу. Проте відсутність безпосередньо відокремленого майна, що 

застосовується для господарювання, від особистого майна ФОП створює 

презумпцію, за якою ФОП відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм 

майном, однак якщо вона перебуває в шлюбі, - то і часткою в праві спільної 

сумісної власності подружжя, яка належатиме їй у разі поділу цього майна, за 

винятком майна, на яке відповідно до законодавства не може бути звернено 

стягнення. Перелік видів майна фізичних осіб, на яке не може бути звернено 

стягнення за виконавчими документами, встановлений чинним 

законодавством. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця може бути добровільним і примусовим.У примусовому порядку 

діяльність може бути припинено за рішенням суду внаслідок: смерті фізичної 

особи; визнання її недієздатною; визнання її безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою; визнання підприємця банкрутом; здійснення 

діяльності, забороненої законом; неподання до фіскальних органів 

податкових декларацій протягом року. Порядок припинення діяльності 

фізичної особи-підприємця за власним бажанням передбачає: подання заяви 

державному реєстратору про реєстрацію припинення підприємницької 

діяльності; подання річних, у тому числі ліквідаційних, звітів, якщо вони не 

подані раніше. В разі, якщо ФОП був на єдиному податку – оплата єдиного 

податку та ЄСВ за місяць, в якому було подано заяву державному 

реєстратору. Завершується процедура закриттям рахунку в банку, якщо він 

був відкритий. [3, с. 13] 
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 В Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, закріплено 

право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності, яка є видом 

трудової діяльності, що безпосередньо вказує на право фізичної 

особипідприємця брати участь у трудових правовідносинах як повноцінного 

суб’єкта. Роль правового статусу фізичної особи-підприємця є надзвичайно  

великою і є специфічною порівняно з іншими суб’єктами трудових 

правовідносин. Ретельне загальнотеоретичне дослідження правового статусу 

фізичної особи-підприємця дозволить зрозуміти фундаментальну основу 

останнього і сприятиме з’ясуванню його нормативно-правового 

забезпечення. 

 У висновку варто зазначити, що правовий статус фізичної особи-

підприємця) має низку специфічних ознак, які відрізняють його також від 

фізичних осіб непідприємців. При цьому, правовий статус «фізична особа-

підприємець» (далі – ФОП) сам по собі не впливає і ніяким чином не 

обмежує будь-які правомочності особи, які випливають з її цивільної право-  

та дієздатності. Громадянин, іноземець чи особа без громадянства, який 

бажає реалізувати своє право на підприємницьку діяльність за жодних умов 

не втрачає та не змінює свого статусу фізичної особи, а лише набуває до 

нього нової ознаки – «підприємець». Визначення правового статусу фізичної 

особи-підприємця має не тільки теоретичне, а й практичне значення, оскільки 

вказана форма здійснення підприємницької діяльності є найбільш 

розповсюдженою порівняно з іншими організаційно-правовими формами. 

Проте, недостатня теоретична розробка та недосконалість законодавчого 

регулювання правового статусу фізичної особи-підприємця породжують 

багато труднощів та непорозумінь на практиці, що викликає необхідність їх 

комплексного дослідження. 
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СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року, Україна стала 

на новий, самостійний шлях розвитку. Одними із ключових завдань було і є 

цілеспрямований напрямок на забезпечення стабільного розвитку і 
досягнення ринкової економіки в країні.  Основні засади ринкової економіки 

передбачають повну господарську самостійність суб’єктів господарювання, 

які при здійснені господарської діяльності вступають в різноманітні 
господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньо-

господарські відносини. Всі ці суспільні відносини, що виникають в процесі 

організації та здійсненні господарської діяльності, як між суб’єктами 
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками 

відносин у сфері господарювання регулюються Господарським кодексом 

України та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства 

завдяки чому вони набувають статусу господарських правовідносин.  
Правовим проблемам, пов'язаним з визначенням правового становища 

суб'єктів господарювання та їх об'єднань, приділяли увагу вчені-правознавці 

різних часів. Цій тематиці присвячені роботи: В. П. Андрущeнкo,                                     
I. В. Булгакoва, O. М. Вiнник, I. I. Тимoшeнкo, М. В. Тoкмoвцeва,                                   

O. I. Харитoнoва, O. В. Чeрвякoва, В. С. Щeрбина та iншi. 

Відповідно до статті 55 ГК України, суб'єктом господарювання є 
учасник у сфері господарських відносин, який здійснює свою господарську 

діяльність, реалізовує його господарську правосуб’єктність тобто сукупність 

господарських прав та обов’язків, має своє відокремлене майно і повинен 
нести відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, а 

також у інших випадках якщо це передбачено законом [1, с. 45]. 

Суб’єктами господарювання відповідно до ГК можуть бути: 
1. Господарські організації. Ними можуть бути юридичні особи, що 

були створені відповідно до ЦК України та ГК України, а також і ті юридичні 

особи, що здійснюють господарську діяльність та є зареєстрованими в 
установленому законом порядку; 

2. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

здійснюють господарську діяльність та є зареєстрованими відповідно до 
чинного законодавства як підприємці [2, c.9]. 

Суб'єкти господарювання, зазначені у п.1 ч.2 статті 55 ГК України, 

мають право на:  
1. відкриття своїх філій;  

2. інших відокремлених підрозділів без створення ними юридичної 

особи;  

3. представництв. [2, c.9] 
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Серед ознак, суб’єктів господарювання які відрізняють їх від інших 

учасників господарських відносин є: 

1. Безпосередня участь у господарській діяльності та здійснення 

суб’єктом господарської діяльності, що має цінову визначеність. Тобто 

зосереджене на виробництві продукції, виконанні певних видів робіт або 

надання послуг вартісного характеру з метою задоволення власних потреб та 

отримання прибутку з даного виду діяльності [2, с. 10]. 

2. Організаційно-правова форма суб’єкта, який здійснює господарську 

діяльність. Під нею характеризується його зовнішнє вираження 

організаційної структури, що реалізується в конкретних видах підприємств, 

господарського об'єднання, неприбуткової, комерційної або іншої організації, 

що володіють правами юридичної особи, або у певному виді відособленого 

підрозділу, при якому здійснюється господарська діяльність громадянином 

без утворення юридичної особи; 

3. Майнова відокремленість суб’єкта, тобто наявність у суб’єкта його 

відокремленого майна яке знаходиться у його власності та необхідного йому 

для здійснення господарської діяльності. Ця ознака визначена у ч. 1. ст. 55 

ГК України [1].  

Форми майнової відокремленості можуть бути різними в залежності від 

того на якій основі здійснюється володіння, користування і розпорядження 

майном, що  є зазначено у ч. 3. ст. 55 ГК України. 

Таке майно повинне бути закріплене за суб’єктом господарювання  

певним рішенням його засновників і відображатися в самостійному балансі у 

вигляді основних фондів, оборотних коштів та інших цінностей. Отже, 

можна зробити висновок, що форми майнової відокремленості різних видів 

суб'єктів господарювання не є однаковими. [2, с. 93]. 

Отже, суб’єкти господарського права — це учасники господарських 

правовідносин, які на основі юридично відособленого майна безпосередньо 

здійснюють передбачену законодавством і статутом господарську чи 

управлінську діяльність. 
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ЛЕГІТИМНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ 

 

Актуальність обраної тематики зумовлена сучасними викликами 

суспільства. Зокрема, важливістю нових уявлень та позицій щодо 

легітимності влади, поскільки сучасні політичні реалії потребують оновлених 

вимог до діяльності та функціонування політичної влади. 

Важливо згадати науковців, що працюють в полі обраної проблематики: 

Ковальчук В., Колодій А., Левчук І., та ін. 

Метою роботи є зрозуміти та висвітлити сучасне розуміння легітимності 

влади, враховуючи розвиток інформаційного суспільства, світові виклики, які 

видозмінюють стале відношення до влади та до її легітимності як суттєвої 

характеристики.  

Існує багато підходів до розуміння політичної влади, проте, на наш 

погляд, найзагальнішим вважається поняття, що трактує політичну владу як 

здатність одних людей проводити свою волю стосовно інших за допомогою 

правових і політичних норм. [4] 

Особливо важливими для політичної влади є ознаки, що відрізняють її 

від інших видів влади, це такі як: легітимність; легальність у використанні 

примусу; верховенство, обов’язковість рішень політичної влади над всіма 

іншими; публічність; розмаїття ресурсів політичної влади; моноцентризм, 

тощо. [2] 

Важливо, у відповідності до обраної теми дослідження, зрозуміти 

сутність легітимності, так як вона вважається однією із найважливіших 

характеристик політичної влади. 

Поняття «легітимності» (від лат. legitimus – законний, правомірний, 

належний, справедливий) означає здатність того чи іншого політичного 

режиму досягти суспільного визначення та виправдання обраного 

політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або 

функціональних змін у структурах влади. [3] 

Також, погоджуємося з думкою Ковальчука В., що легітимність – це 

певний порядок походження і функціонування влади, який робить можливим 

досягнення згоди у владних структурах і в їх взаємодії з суспільством на базі 

соціально значущих норм, що історично склалися. Легітимність влади 

передбачає узгодження її дій з уявленнями людей не тільки про 

справедливість, а також про законність. Саме тому легітимність потрібно 

розглядати як ступінь адекватності інститутів, конкретних осіб, уявленням 

суспільства про згадані вимоги справедливості, законності.[1] 

Розуміння легітимності дає можливість розглядати її в якості вихідної 

форми публічної легітимації через такі явища як авторитет, довіра, порядок, 

стабільність та ін. [3] 
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 Сучасне розуміння політичної влади та легітимності цієї влади 

засновані на суспільній довірі як основному критерію легітимації взагалі. 

Оскільки довіра суспільства залежить від політичних рішень існуючої влади, 

від стабільності в суспільстві, від політичного режиму і т.д., потрібно 

продемонструвати на прикладі України, як зріс рівень довіри до політичної і 

державної влади. По-перше, Президент і найближче оточення під час 

військової агресії російської федерації (2022 р.) не залишив країну і 

залишився зі своїм народом. По-друге, історичні виступи Президента, 

Міністра закордонних справ на світових зустрічах свідчать про колосальну 

підтримку всього світу нашої країни. По-третє, створенні умови для 

прозорості та відкритості функціонування політичної влади. Зокрема, в 

соціальних мережах стає можливим за допомогою різних способів та засобів 

долучатися до ухвалення політичних рішень, до налагодження комунцікації з 

владою, це – і відкритий доступ до обговорення новин та до політичних 

дискусій.  

Майже всі представники влади, мають офіційне представництво в 

онлайн середовищі, що набагато спрощує доступ до офіційної інформації і 

діянь владних представників. Посилюється довіра до сучасної політики, тому 

що покращується зв’язок людини з політичним життям загалом. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що легітимність є 

однією із найважливіших характеристик політичної влади. Оскільки, 

легітимність виражає зв’язок інтересів людей з їх внутрішньою оцінкою, яка 

залежить від їх стверджень. Сучасне розуміння легітимності політичної 

влади засноване на довірі суспільства, адже довіра формується на основі 

прийнятих політичних рішень існуючої влади, стабільності функціонування 

політичних інститутів, електоральної підтримки політичних партій, а також 

на загальнолюдських цінностях та переконаннях тощо. 
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ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ПІДСТАВИ ЇХНЬОГО 

ВИНИКНЕННЯ ТА НЕДІЙСНІСТЬ 

 

Всі ділові відносини громадян між собою, людей з організаціями та 

підприємств один з одним виступають у формі зобов'язань. 

Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом 

господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері 

господарювання з підстав, ГК України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана 

сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію 

господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого 

суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати 

інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт 

(управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від 

зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. (ст.173 Господарського кодексу 

України від 16 січня 2003 року № 436 – ІV, (далі - ГК). [1, c. 245] 

Господарські зобов’язання виникають: 

1. безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що 

регулює господарську діяльність; 

2. внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, 

придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за 

рахунок іншої особи без достатніх на те підстав; 

3. у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій 

суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових 

наслідків у сфері господарювання. 

Сторони  можуть  за  взаємною  згодою  конкретизувати  або розширити  

зміст  господарського зобов'язання в процесі його виконання, якщо законом 

не встановлено інше. 

Основними видами господарських зобов'язань є: 

- майново-господарські зобов'язання 

- організаційно-господарські зобов'язання 

Майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що 

виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні 

господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити 

певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної 

дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони 

виконання її обов'язку.( Ст. 175 ГК України від 16 січня 2003 року                            

№ 436 – ІV) 

Суб'єктами майново-господарських зобов'язань можуть бути суб'єкти 

господарювання, зазначені у статті 55 Г України, негосподарюючі суб'єкти - 

юридичні особи, а також органи державної влади, органи місцевого 
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самоврядування, наділені господарською компетенцією. Якщо майново-

господарське зобов'язання виникає між суб'єктами господарювання або між 

суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними 

особами, зобов'язаною та управненою сторонами зобов'язання є відповідно 

боржник і кредитор. [2] 

Зобов'язання майнового характеру, що виникають між суб'єктами 

господарювання та негосподарюючими суб'єктами - громадянами, не є 

господарськими і регулюються іншими актами законодавства. 

Суб'єкти господарювання у випадках, передбачених ГК України та 

іншими законами, можуть добровільно брати на себе зобов'язання майнового 

характеру на користь інших учасників господарських відносин 

(благодійництво тощо). Такі зобов'язання не є підставою для вимог щодо їх 

обов'язкового виконання. 

Організаційно-господарськими визнаються господарські зобов'язання, 

що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом 

господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в 

силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони 

певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від 

певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони 

виконання її обов'язку. 

Організаційно-господарські зобов'язання можуть виникати: 

1. між суб'єктом господарювання та власником, який є засновником даного 

суб'єкта, або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

наділеним господарською компетенцією щодо цього суб'єкта; 

2. між суб'єктами господарювання, які разом організовують об'єднання 

підприємств чи господарське товариство, та органами управління цих 

об'єднань чи товариств; 

3. між суб'єктами господарювання, у разі якщо один з них є щодо іншого 

дочірнім підприємством; 

4. в інших випадках, передбачених ГК України, іншими законодавчими 

актами або установчими документами суб'єкта господарювання. [3, c. 115] 

Відповідно до ст. 202 ГК господарське зобов’язання припиняється у разі: 

- виконання, проведеного належним  чином; 

- зарахування зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов'язання;  

-    у разі поєднання управненої та зобов'язаної  сторін  в одній особі;  

- за  згодою  сторін;   

- неможливості  виконання та в  інших  випадках,  передбачених ГК або 

іншими законами. 

Щодо припинення господарського зобов’язання зарахуванням зустрічної 

однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи 

визначений моментом витребування, слід зазначити, що для зарахування 

достатньо заяви однієї сторони.  

Господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання  у  

разі ліквідації суб'єкта господарювання, за умови недопущення 

правонаступництво за цим зобов'язанням.  



254 

Господарське  обов'язання, що не відповідає вимогам закону, або 

вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, 

або  укладено учасниками  господарських відносин з порушенням хоча б 

одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може 

бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади 

визнано судом недійсним повністю або в частині.  

Недійсною може  бути  визнано також нікчемну умову господарського 

зобов'язання, яка самостійно або в поєднанні з іншими умовами  зобов'язання  

порушує  права  та законні інтереси другої сторони або третіх осіб. 
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ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС 

 

 Вітчизняний досвід у сфері артільного господарювання разом із 

можливістю кооперативу вдало знайти свою роль в економіці розвинених 

країн дає можливість стверджувати, що кооператив був і залишається 

невід’ємною частиною ринкових відносин. Говорячи про виробничий 

кооператив, як самостійну організаційно-правову форму підприємницької 

діяльності, можемо відокремити кооперативне підприємство та кооператив. 

 Виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання 

громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої 

господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та 

об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та 

розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його 

діяльності. Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, 

переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу 

підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Виробничий кооператив 

є юридичною особою і діє на основі статуту. Найменування виробничого 

кооперативу повинно містити слова "виробничий кооператив" або 

"кооперативне підприємство". [1] 

 Доcлiдженню оcобливоcтей виробничих кооперaтивiв приcвячено 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1422
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роботи О. В. Гaфуровa, Н. C. Гaвриш, I. I. Кaрaкaш, В. I. Cемчик,                             

A. М. Cтaтiвкa, Н. I. Титовa, В. Ю. Уркевич, В. I. Федорович. Проте cлiд 

зaзнaчити, що нaрaзi прaктично вiдcутнi моногрaфiчнi доcлiдження цiєї 

організаційно прaвової форми юридичних оciб у господарському прaві.  

 Кооператив має у своїй власності будівлі, споруди,майнові чи грошові 

внески учасників, уся продукція та доходи від її реалізації також входять до її 

майна, як і прибуток від  іншої діяльності що не заборонена законом. У 

статуті визначається хто із органів управління, згідно його компетенції, 

може, користуватись, розпоряджатись та володіти майном кооперативу. 

Звісно зі своїм майном кооператив може робити будь - які дії, які не 

порушують закон чи статут або інші нормативно правові акти, а також вони 

ні в якому разі не повинні порушувати охоронювані законом права та 

інтереси інших осіб, а саме передавати своє майно у власність іншій особі, 

будучи  власником такого майна передавати його у володіння, користування 

чи розпорядження, також не можна передавати майно в заставу чи 

обтяжувати його в інший спосіб, розпоряджатись ним іншим особам. 

Кооператив може передати майно в довірче користування іншій особі. Ця дія 

не тягне за собою перехід права власності до такої особи та ця діяльність 

повинна здійснюватись в інтересах власника майна. Під довірчим 

керуванням мається на увазі самостійна діяльність керівника від свого імені 

найбільш ефективний правочин в інтересах власника. Свої права по 

користуванню, володінню та розпорядженню майна кооператив реалізує 

через керівні органи відповідно до своїх повноважень, які вказані в статуті та 

законодавством.  

  Варто зазначити, що п. 2 ст. 165 Цивільного кодексу України говорить 

нам про те, що кожен із членів виробничого кооперативу має внести до дня 

його державної реєстрації не менш ніж 10 % його пайового внеску, а іншу 

частину, що залишається протягом року з дня реєстрації, якщо інший строк 

не встановлений статутом кооперації.  [2] 

 Вся діяльність кооперативу здійснюється з використанням різного виду 

майна, яке перебуває у його власності або на інших підставах, до прикладу 

представимо договір оренди. Цивільний кодекс України роз’яснює нам 

термін «майно», як цінні папери, речі, майнові права та решту видів майна, 

яке є головним об’єктом права володіння кооперативу. Однак створене майно 

кооперативу, навіть якщо воно відбувалося шляхом пайових внесків членів 

кооперативу, ще не означає, що частина цього майна належить членам цього 

кооперативу. Тож пай, що був внесений членом певного кооперативу, 

належить цьому кооперативу на праві власності. Якщо особа, що внесла його 

припиняє членство, то відповідно до статуту кооперативу та закону йому 

виплачується вартість паю та інші виплати у встановленому порядку. [2]

   Таке поняття, як «резервний фонд» може складати також певна 

частина коштів неподільного фонду, він створюється за рахунок відрахувань 

від доходу кооперативу, пожертвувань, перерозподілу неподільного фонду, 
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фінансової допомоги або шляхом інших надходжень, що не заборонені 

законом, для покриття збитків. Статутом кооперативу або рішенням 

загальних зборів його учасників можуть передбачатись інші фонди, що 

потребує кооператив для своєї виробничої діяльності. Відносяться до таких 

фондів, наприклад фонд для відшкодування шкоди, заподіяного каліцтвом чи 

іншим ушкодженням здоров’я працівником чи членом кооперативу, а також 

смертю через виконання своїх трудових обов’язків працівником чи членом 

кооперативу, фонд призначений на освітню мету, пенсійний та інші. [3] 

  Своїм майном виробничий кооператив відповідає за свої обов’язки. 

Стаття 108 Господарського кодексу України говорить про те, що за борги 

членів кооперативів він не несе ніякої відповідальності. Тоді коли члени 

кооперативу навпаки несуть субсидіарну відповідальність по боргах 

кооперативу, це означає те, що за відсутності у кооперативу коштів і майна 

члени покривають борги кооперативу. Тобто весь борг або відсутню частину 

компенсують члени виробничого кооперативу за свій власний рахунок, ось 

це і насторожує більшість людей при виборі організаційної форми своєї 

діяльності. Умови та розмір субсидіарної відповідальності повинні бути 

визначені статутом, згідно зі статтею 8 ЗУ «Про кооперацію». Розмір такої 

відповідальності законом не визначається, питання яку суму вносити 

вирішується на загальних зборах кооперативу, затверджується рішення 

статутом або змінами, що в нього вносяться. [4] 

  Отже,у висновку слід зазначити,що виробничий кооператив на 

відмінну від інших форм юридичних осіб, більш здатний забезпечити 

соціальну рівність його членів, завдяки специфічним особливостям 

правового статусу, в якому член кооперативу є одночасно працівником та 

господарем. Звичайно багаторічний досвід закордонних країн доводить, що 

для економічного благополуччя необхідний все ж таки великий капітал. 

Однак виробничі кооперативі визнані в багатьох країнах третім сектором 

економіки, адже вони допомагають вирішити ряд проблем в забезпеченні 

зайнятості, додаткових робочих місць для найменш захищених шарів 

населення включаючи інвалідів, жінок та молоді. 
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ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ДЕРЖАВИ 

 

 В Україні практика доброчинності сягає далеких часів, коли українці, 

виховані на моральних і етичних традиціях православ’я, подавали безоплатну 

допомогу нужденним співгромадянам.. Оформлення ж волонтерства як 

специфічної форми участі у соціальній діяльності почало розвиватися на 

початку 90-х рр. ХХ ст. Офіційно волонтерство в Україні було визнано 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. за № 1895, де 

затверджувалися також і положення про волонтерську діяльність у сфері 

надання соціальних послуг. Але тільки через вісім років – 19 квітня              

2011 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про волонтерську 

діяльність». Закон визначає волонтерську діяльність як добровільну, 

безкорисливу, соціально спрямовану, неприбуткову діяльність, що 

здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання 

волонтерської допомоги. Постановою Верховної Ради України № 22 від            

2015 р. були внесені зміни до Закону України щодо волонтерської діяльності, 

а саме: визначається, що волонтерами можуть стати громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють 

волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних 

батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Закон України № 246-VIII від 

5 березня 2015 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

волонтерської діяльності» врегульовує суспільні відносини, пов’язані з 

провадженням волонтерської діяльності в Україні. Зокрема, в законі було 

уточнено терміни «волонтерська діяльність», «волонтер», знято обмеження 

для здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, 

уточнено права та обов’язки волонтерів і організацій та установ, які 

залучають до своєї діяльності волонтерів, дано пояснення особливостей 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.   

        На сьогодні волонтерська діяльність в Україні ґрунтується на таких 

основоположних засадах: добровільність та доброчинність; законність; 

гуманність та гідність; спільність інтересів і рівність прав її учасників; 

гласність; відповідальність; конфіденційність [2, с. 21–23]. 

        Становлення і розвиток волонтерського руху в Україні сьогодні 

відбувається за кількома основними напрямками, які мають наступні 

особливості:  

1 Добровільна безкоштовна робота волонтерів у громадських та 

некомерційних організаціях – наданням допомоги різним категоріям 

населення у будь-яких видах діяльності, навчання, розвитку. 
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2. Добровільна систематична або епізодична допомога державним установам 

реалізувати соціальну політику, допомога освітнім закладам у навчально-
виховній роботі, установам соціального забезпечення – в роботі з дітьми та 

молоддю з особливими потребами та людьми похилого віку. 

3. Волонтерська діяльність є наслідком творчого саморозвитку, навчання 
інших, але ця діяльність не є професійною. 

4. Педагогічно спрямована волонтерська діяльність, по суті, виступає 

механізмом розвитку особистості, її соціалізації і духовного становлення. 
Цей напрямок розвивається в дитячих та молодіжних об’днаннях (метою їх 

створення є суспільно корисна діяльність), в різних групах при Центрах 

соціальних служб сім’ї і молоді [1, с. 36–38].     
        Найчисельнішою групою в Україні, яка на сьогодні займається 

волонтерством, є переважно студентська молодь, хоча, в умовах нападу Росії 

на Україну в лютому 2022 р. значно зросла частка участі у волонтерській 
діяльності людей віком від 36 і до 60 років.  

        Лідером щодо активізації молоді у волонтерському русі є громадські 

волонтерські організації. Найвідомішими серед них є наступні:   
– Українська Волонтерська Служба – громадська організація, яка розвиває 

культуру волонтерства в Україні.   

– «Будуємо Україну Разом».    

– «Волонтери ООН».   
– Програма «Молодіжний Працівник» [4, с. 85–86]. 

        Варто зазначити, що ефективність волонтерського руху в Україні 

значною мірою залежить від взаємодії держави з волонтерськими та 
громадськими національними організаціями. І державні організації чимало 

роблять з метою побудови чіткої стратегії щодо розвитку національного 

волонтерського руху. Так, у березні 2021 р. була створена Національна 
Волонтерська Платформа – спільний проект Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні, Української Волонтерської Служби та компанії 

SoftServe, який реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту 
України. Місія Платформи – познайомити українську молодь з 

можливостями, які відкриває волонтерство, та стати провідником у світі 

добрих справ. На платформі громадські організації можуть публікувати 
анонси волонтерських проектів, а волонтери – переглядати можливості свого 

регіону та обирати найцікавіші ініціативи. 8–9 вересня 2020 р. в Києві 

відбувся перший Всеукраїнський форум з метою розвитку волонтерської 
діяльності. Організаторами цього форуму були: Міністерство молоді та 

спорту у партнерстві з державною установою «Всеукраїнський молодіжний 

центр», низкою громадських організацій. На форумі обговорювались питання 
розвитку культури волонтерства серед молоді, поширення цінностей 

волонтерства, популяризації волонтерського руху в Україні та підвищення 

спроможності організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів.     
        Також на Всеукраїнському форумі відбувалися панельні дискусії між 

профільними Міністерствами України щодо розвитку волонтерської 

діяльності, були визначені основні виклики та перспективи щодо побудови 

національної стратегії у сфері волонтерства.  
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        Свідченням того, що держава надає великого значення волонтерському 

руху в Україні, участі у ньому молоді, стало прийняття Верховною Радою 

України 27 квітня 2021 р. Закону «Про основні засади молодіжної політики», 

який визначив розвиток волонтерства одним з важливих завдань молодіжної 

роботи [3].  

        Слід зазначити, що в умовах війни, яку розпочала 24 лютого 2022 р. 

Російська Федерація (РФ) проти України, різко активізувалась волонтерська 

діяльність українців. Змінилась й спрямованість волонтерства – воно набуло         

мілітаризованого характеру. Проте волонтери не тільки рятують життя і 

здоров’я бійців та інших постраждалих у військових діях на території 

України, але й допомагають їм вирішити соціальні проблеми, вимушеним 

переселенцям – облаштуватися на новому місці. Визначна роль волонтерів у 

забезпеченні боєздатності силових структур України у ході протистояння 

збройній агресії російських окупантів, визнається як представниками 

Збройних Сил України, так і політичним керівництвом держави. Свідченням 

цього є Указ Президента України Володимира Зеленського № 210/2022 від    

04 квітня 2022 року., у якому він, окрім низки українських 

військовослужбовців, відзначив державною нагородою – орденом «За 

мужність» ІІІ ступеня й трьох волонтерів – за мужність і самопожертву у 

волонтерській діяльності [5].  

  Отже волонтерський рух є ефективним способом об’єднання зусиль і 

ресурсів суспільства і держави для реалізації її соціальної політики, тому 

потрібно через засоби масової інформації всіляко розкривати можливості і 

користь цієї діяльності для суспільства. Системний розвиток та підтримка з 

боку державних органів волонтерства як суспільної цінності створить 

сприятливі умови для активної відповідальної участі молоді у вирішенні 

соціальних проблем суспільства, формування інституту активного 

громадянства. 
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РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

 
Рухливі ігри на уроках фізичної культури плануються на весь 

навчальний рік із урахуванням сезону і завдань, поставлених в кожному 
навчальному семестрі. Розподіл ігрового матеріалу залежить і від пори року. 
Восени і навесні, коли уроки проходять на відкритому майданчику, є більше 
можливостей для проведення ігор із метаннями і перебіжками [2]. 

У другій і третій чверті заняття проводяться в спортивному залі і 
з'являється можливість використання спортивного інвентарю та обладнання 
залу. Нові ігри на уроках розучуються в основному в кінці першої, у другій і 
в третій навчальних чвертях. 

Щоб зберегти у школярів інтерес до гри й бажання пограти в наступний 
раз, не слід затягувати на одному уроці проведення тієї чи іншої гри. Під час 
проведення ігор зазвичай використовують фронтальний і груповий метод. [4] 

Рухливі ігри можуть проводитися в будь-якій частині уроку [1]. У 
підготовчій частині головним завданням є організація уваги, розігрівання 
організму, вдосконалення різних стройових вправ. В основній частині за 
допомогою ігор можуть вирішуватися педагогічні завдання, пов'язані з 
удосконаленням рухових умінь. Це ігри з активною діяльністю, значним 
фізичним й емоційним навантаженням. Завданням у заключній частині уроку 
є повернення організму у відносно спокійний стан, організоване закінчення 
уроку. Тому проводяться ігри, які не потребують великого навантаження і 
збудження. Можуть застосовуватися ігри на увагу, а також ігри із невеликою 
руховою активністю. 

Рухливі ігри в першу чергу служать завданням фізичної підготовки і 
вдосконалення елементів спортивної техніки, а також вихованню рішучості, 
волі та інших важливих якостей. Ігри із включенням складнокоординованих 
вправ та окремих елементів техніки доцільно застосовувати в тому випадку, 
якщо ці елементи попередньо розучені. На початку даються завдання: хто 
правильніше і точніше виконає вправу, хто менше зробить помилок. Це 
важливо для усвідомленого сприйняття рухів. І тільки після цього, ігри 
пов'язують із завданнями: хто швидше, хто далі, хто більше тощо [3]. 

Крім кількісної, повинна бути й якісна оцінка виконання рухових дій. 
Важливо прагнути, щоб елементи техніки, по можливості, точно 
відтворювалися учасниками в процесі естафетних ігор (подолання відстаней) 
і в іграх з ациклічною структурою (подолання ваги, стрибки) [2]. 
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У програмі немає прямих вказівок про застосування ігор із метою 
освоєння конкретних вправ, але, за умови вмілого підбору і використання їх в 
процесі фізичного виховання школярів, можна домогтися високого ефекту. 
Ігри в навчально-виховному процесі спрямовані на вирішення освітніх, 
виховних та оздоровчих завдань [4]. 

В процесі гри школярі виконують не тільки вправи, в яких вже мають 
навички, їх закріплення і вдосконалення, але й формують нові психічні 
процеси, нові якості. Таким чином можна зробити висновок, що рухлива гра 
є основною зброєю вчителя для повноцінного всебічного розвитку 
особистості дитини. 

Ігрова діяльність відрізняється складністю і різноманітністю рухів. У 
неї, як правило, можуть бути залучені всі м'язові групи, що сприяє 
гармонійному розвитку опорно-рухового апарату. Також необхідно 
відзначити, що ігри сприяють і моральному вихованню: повага до суперника, 
почуття товариськості, чесність у спортивній боротьбі, прагнення до 
вдосконалення. Вони мають і неоціненне гігієнічне значення, яке 
посилюється можливістю їх широкого використання в природних умовах, що 
сприяє загартовуванню та зміцненню здоров'я дітей [1]. 

Глибина і різнобічність впливу роблять гру незамінним засобом 
виховання. Використання ігор у певній системі і в поєднанні з іншими 
засобами, забезпечує високу ефективність виховання необхідних рис 
характеру сучасної дитини [3]. 

Таким чином, в сучасних умовах, школярам необхідні заняття 
фізичними вправами і рухливими іграми, які заспокоюють і зміцнюють 
нервову систему, знімають напругу, створюють бадьорий, життєрадісний 
настрій, в умовах, коли йде, з одного боку, різке зниження м'язової 
активності, а з іншого, підвищуються нервово-психічні навантаження. А це, в 
свою чергу, сприяє підвищенню працездатності, успішності дітей та 
підлітків, зміцненню їхнього здоров'я [2]. 

Підводячи підсумок, слід констатувати, що рухливі ігри є одним із 
найдоступніших, емоційних і, разом з тим, дієвих засобів самопізнання, 
розваги, відпочинку, фізичного та інтелектуального розвитку школярів. 
Правильно підібрані ігри знімають напругу, що виникає в процесі 
навчальних занять, піднімають настрій учасникам. А багатий ігровий досвід, 
що отримується дітьми в процесі проведення рухливих ігор, надає 
неоціненну користь при навчанні рухливим іграм. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ВОЛЕЙБОЛУ 

 
Ефективна модернізація конфігурації розвитку фізичної культури та 

спорту будується на застосуванні інноваційних технологій. У процесі даної 
реорганізації досить значну роль займає саме комп’ютеризація даної сфери та 
впровадження інноваційних педагогічних технологій, так як базові навики з 
волейболу для студентів залишаються на даний момент досить на низькому 
рівні, що і зумовило актуальність теми [1]. 

Нині учбові програми по усіх предметах переобтяжені. Фізична 
активність студентів обмежена в результаті зростаючого розумового і 
емоційного навантаження, яке може стати основою виникнення 
психосоматичних захворювань. Тренування з волейболу, включені в систему 
фізичного виховання, можуть сприяти оптимізації відновлювальних процесів 
в організмі людини [2]. 

Сучасний волейбол є надзвичайно цікавою і видовищною грою. Це 
силові подачі, потужні нападаючі удари, удари біля сітки та із задньої лінії, 
дії в захисті і під час блокування, складні техніко-тактичні дії за участі 
гравців передньої та задньої лінії [3]. На онові емоційного базису волейбол 
впливає не лише на фізичний розвиток, а й є засобом активного відпочинку. 

Викладач повинен бути готовим на постійній основі вдосконалювати 
власну педагогічну діяльність, внутрішні засоби та методи, які можуть 
забезпечити готовність до ефективних тренувань. Варто зазначити, що 
волейбол входить до найбільш оптимальних видів рухової активності та 
володіє зміцнювальною, оздоровчою та психологічною дією. 

У сучасному волейболі побудова техніко-тактичних моделей змагальної 
діяльності виконується з допомогою аналізу відеозаписів спортсменів 
високої кваліфікації, а також даних комп’ютерно-імітаційного                               
3d-моделювання тактичних дій як одного волейболіста, так і всієї команди.  

Основними аргументами на користь комп’ютерних технологій навчання 
є наочність, інтерактивність, можливість використання комбінованих форм 
подання інформації та реалізація самостійного навчання, що в підсумку 
позначається на швидкості і якості засвоєння матеріалу.  
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В процесі навчально-тренувальної роботи важливо не тільки розвинути в 

спортсмена тактико-технічні навички, а й приділити велику увагу фізичній та 

морально-вольовій підготовці [4]. 

Сучасні педагогічні технології, а так само використання інтернет-

ресурсів, нових інформаційних технологій дають можливість тренеру досягти 

максимальних результатів. ІКТ дозволяють організувати учбовий процес на 

вищому рівні, вирішити проблему пошуку і зберігання інформації, 

планерування, контролю і управління рівня фізичної підготовленості 

спортсменів.  

Використання презентацій робить процес навчання більш ефективним. 

Цей вид роботи може бути використаний при вивченні техніки виконання 

всіх елементів гри. За допомогою презентацій також можна доступно 

пояснити правила спортивної гри, технічні та тактичні дії гравців. Наявність 

візуального ряду інформації легше засвоюється в пам’яті студентів.  

Таким чином впровадження інноваційних технологій в процес навчання 

волейболу варто здійснювати за допомогою комп’ютерних технологій, які 

допоможуть забезпечити аналіз досягнень результатів та можливість 

коригування техніки для забезпечення більш прогресивного результату та 

інноваційних педагогічних технологій, на основі яких удосконалюється 

тактика та техніка гри у волейбол.  
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Здоров'я є головною цінністю людського життя, якому сама людина не 

приділяє належної уваги. Важливим профілактичним фактором у його 

зміцненні є здоровий спосіб життя. Існують основні вимоги для підтримки 

здорового способу життя – рухова активність, раціональне харчування, 

комфортні умови та раціональний режим праці та відпочинку, оптимальне 

фізичне навантаження, відмова від шкідливих звичок, використання 



264 

традиційних та нетрадиційних засобів оздоровлення. Проблемі здоров'я, 

особливо студентів, приділяється дедалі більше уваги. Стан здоров'я 

студентів можна зарахувати до групи підвищеного ризику. Перехід з одних 

умов навчання до інших, більш інтенсивні, вимагають від організму 

майбутнього студента підвищеної уваги на роботу найважливіших систем, 

зокрема дихальної. Виникає багато питань, пов'язаних із формуванням нових 

підходів до зміцнення здоров'я [3]. 

Серед основних видів гімнастик, спрямованих на збереження та 

зміцнення здоров'я, особливої уваги заслуговує дихальна гімнастика.  

Дихальна гімнастика - це система дихальних вправ та ефективний засіб 

зміцнення здоров'я людини. Під час дихальної гімнастики організм 

насичується киснем, покращується кровообіг, прискорюються обмінні 

процеси, стабілізується емоційний стан, зміцнюється імунітет. Дихальні 

вправи покращують і активізують функцію зовнішнього дихання, сприяють 

швидшому її відновленню після фізичних навантажень і надають 

специфічний вплив при деяких захворюваннях органів дихання [1].  

Дихання є одним з найважливіших фізіологічних процесів, від якого 

багато в чому залежить здоров'я, фізична та розумова діяльність. Дихання 

стимулює роботу серцево-судинної, нервової системи, головного мозку, 

прискорює процеси відновлення та покращує працездатність організму. 

З кожним роком частота і тяжкість багатьох хвороб наростає, 

з'являються раніше невідомі захворювання, відбувається скорочення 

тривалості життя молодшому віці, спостерігається зростання хронічних 

захворювань. Динаміка навчального процесу з його нерівномірністю 

розподілу навантажень та інтенсифікацією під час екзаменаційної сесії свого 

роду випробування організму студентів [2]. 

Відбувається зниження функціональної стійкості до фізичних та 

психоемоційних навантажень, зростає негативний вплив гіподинамії, 

порушень режимів праці та відпочинку, сну та харчування, інтоксикації 

організму через шкідливі звички; виникає стан загальної втоми, що 

переходить у перевтому.  

Дихальні вправи є одним з найпростіших і найнадійніших методів 

регуляції фізичних та психічних станів студентів. Дихальна гімнастика 

позитивно впливає на обмінні процеси. Сприяє відновленню, порушеному в 

ході хвороби, нервових регуляцій з боку центральної нервової системи. 

Покращує дренажну функцію бронхів. Відновлює порушене носове дихання. 

Сприяє розсмоктуванню запальних утворень. Налагоджує порушені функції 

серцево-судинної системи, зміцнює весь апарат кровообігу. Виправляє різні 

деформації грудної клітини і хребта, що розвиваються в процесі 

захворювання. Підвищує загальну опірність організму, його тонус [2].  

У період навчання та сесії, з метою швидкого відновлення 

працездатності, студентам, які мають порушення у стані здоров'я, необхідно 

чергування занять фізичними вправами з розумовою працею, у зв'язку з 

наявністю у них підвищеної стомлюваності організму, ослабленого різними 

захворюваннями. 
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Правильно поставлене дихання забезпечує надійну роботу всіх органів 

та систем нашого організму. З використанням основних елементів цих 

систем до теперішнього часу розроблені сотні різних методик дихальної 

гімнастики, що позитивно впливають на органи дихання, для яких загальним 

є спрямованість на тренування окремих ланок апарату дихання [1]. 

За допомогою спеціально підібраних дихальних вправ можна суттєво 

збільшити життєздатність свого організму, швидко та адекватно 

пристосовуватися до несприятливих факторів середовища. Ефект дихальних 

вправ визначають такі компоненти, як частота, глибина, ритм дихання; 

тривалість вдиху, видиху та дихальної паузи; напрямок потоку повітря, що 

вдихається і видихається через ніс або рот; штучний опір повітряному 

потоку; тип дихання тощо. Самі дихальні вправи поділяються на статичні (в 

акті дихання бере участь основна дихальна мускулатура) та динамічні (коли 

в акті дихання бере участь додаткова дихальна мускулатура) [1]. 

Процес дихання здійснюється за участю діафрагмального та 

міжреберного м'язів. Типи дихання залежить від роботи м'язів. Розрізняють 

дихання черевним (діафрагмальним), грудним (міжреберним) верхнім та 

нижнім, а також змішаним (повним). Черевний тип дихання використовують 

спортсмени у боксі, боротьбі, гімнастиці, велоспорті. У важкоатлетів під час 

фіксації гир зверху. У біатлоністів перед виходом на вогневий рубіж та 

затримкою дихання під час стрілянини, з виходом на рівнинні ділянки траси 

та спуски. Грудне дихання спостерігається у легкоатлетів, ігровиків, 

акробатів, лижників. Характерно для спортсменів – важкоатлетів у вправі 

«поштовх». При подоланні підйомів лижники-біатлоністи використовують 

грудний або змішаний тип дихання.  

Змішаний тип дихання використовується у спортсменів у плаванні, 

веслуванні, спортивних іграх, лижних перегонах, біатлоні. [3] 

Відомо також, що зростання інтенсивності фізичних вправ сильно 

ускладнює довільне керування диханням. Поєднання фаз дихання з рухами 

можна умовно охарактеризувати як «анатомічний» та «біомеханічний» 

способи дихання. Анатомічний спосіб реалізується в рухах, у яких 

збільшенню обсягу грудної клітини відповідає вдих, а сприяють зменшенню 

грудної клітини - видих (вправи, що входять до комплексу ранкової 

гімнастики, вправи розминки). Біомеханічний спосіб реалізується у рухах, у 

яких видих відбувається у фазах руху, що характеризуються найбільшими 

силовими проявами, а вдих – з фазами відносного розслаблення. 

Біомеханічний спосіб організації дихання використовується у видах спорту з 

відносно не високою частотою руху (веслування, плавання, ковзанярський 

спорт тощо). Чим вище частота руху, тим важче реалізувати цей спосіб 

дихання. Будь-які фізичні вправи пов'язані з функцією дихання [3]. 

Дихальні вправи можна використовувати на заняттях фізичної культури 

у підготовчій та заключній частині. Поряд із заняттями з фізичної культури 

необхідно самостійно використовувати дихальні вправи, поєднуючи їх із 

загальнорозвиваючими вправами (з предметами, без предметів), зі 

скандинавською ходьбою, легким бігом. Вправи, що входять до комплексу 
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дихальної гімнастики, можуть бути розслаблюючими або тонізуючими, 

залежно від особливості тренування та завдання. Дихальна система у процесі 

занять активно розвивається, морфологічно та функціонально 

вдосконалюється. Дихальна гімнастика дозволяє підвищити опірність до 

захворювань, відновити функції, порушені хворобою. Дихальна гімнастика - 

це унікальний, доступний метод, що має перевагу перед іншими 

оздоровчими методами, будучи простим, ефективним способом лікування та 

профілактики захворювань. Необхідність роботи над собою, вивчення 

особливостей свого організму, рухова активність, дають можливість 

підвищити здоров'я та підтримати високу фізичну та розумову 

працездатність. Дихання є основою ефективного функціонування 

найважливіших органів прокуратури та систем організму. Існує необхідність 

знань про зміни фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі під час 

дихання. Вибір оптимального режиму дихання дозволить підвищити 

енергетичний потенціал тіла та свідомості. 
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ВІДСУТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА МАЛОРУХОМИЙ 

СПОСІБ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

 

Основною метою підтримки здоров’я є збільшення тривалості життя та 

попередження хвороб. Ця мета являє собою мінімальну основу для 

запобігання хвороб, проте не є оптимальною для досягнення позитивного 

здоров’я. Їх слід розглядати як початкові, а ні як ті що забезпечують 

оптимальний рівень стану здоров’я. Кожна мета має свої складові. 



267 

Тривалість життя. Коефіцієнт смертності для людини дорівнює 100%! 

Смерті не можна уникнути, але існують можливості, крім спадкових ознак, 

коли затримати наступ смерті на якійсь період часу, тобто людина може 

вести здоровий образ життя, займатися спортом, правильно харчуватися у 

сприятливих умовах навколишнього середовища [2].  

Попередження хвороб. Поряд зі збільшенням тривалості життя, другою 

мінімальною ціллю для всіх є досягнення оптимального здоров’я стану при 

якому хвороби були би відсутні. Ми прагнемо запобігти слабкості, 

нездужанням та відомим хворобам за допомогою знань, контролю стану 

здоров’я та здорових звичок. Під час навчання у загальноосвітньому закладі 

ви також отримували знання з різних навчальних дисциплін, зокрема 

валеології та анатомії, які допомогли б вам у подальшому процесі 

життєдіяльності аналізувати ознаки, симптоми та показники тестувань, 

вказуючи на можливі порушення здоров’я [3].  

Зменшення ризику порушень здоров’я – є однією з основних цілей 

оздоровчого фітнесу. Більшість порушень здоров’я, які являються причиною 

передчасної смерті, можна запобігти за допомогою щорічних медичних 

обстежень та профілактичних заходів (наприклад, профілактичних щеплень). 

У світі багато людей, котрі потребують цього, та і медицина може 

забезпечити відповідне обслуговування. Необхідні ресурси та політична 

воля, щоб такі послуги стали доступні кожної людині. У більш матеріально 

забезпечених верстах суспільства, де профілактичне медичне обслуговування 

є звичайним, з’явилися порушення здоров’я, котрі можуть бути причиною 

завчасної смерті або втрати працездатності. Ці порушення здоров’я залежать 

від зміни образу життя людини. До них відносяться: стенокардія, 

атеросклероз, остеохондроз, рак, діабет, гіпертензія, депресія, надлишкова 

вага, остеопороз, інсульт. 

Порушення діяльності нервової системи є основною причиною 

передчасної смерті у сучасних умовах. Окрім того, людина яка вижила з 

таким порушенням у більшості випадків стає інвалідом. Існують різні форми 

порушення діяльності серцево – судинної системи, ми розглянемо найбільш 

загальні. 

Артеріосклероз – ураження артерій, котре характеризується втратою 

пластичності і потовщенням стінок кровоносних судин. 

Атеросклероз – форма артеріосклерозу, при якому жирові речовини 

відкладаються на внутрішніх стінках артерій. 

Емболія – закупорка кровоносної судини, наприклад згустком крові. 

Тромбоз – згусток крові у кровоносній судині. 

Тромбоз коронарної артерії – закупорка коронарної артерії згустком 

крові. 

Ішемічна хвороба серця – атеросклероз коронарних артерії. 

Інфаркт міокарда – омертвіння частини серцевого м’яза до якої 

припинився доступ крові. 

Серцевий напад – прийняте в побуті назва інфаркту міокарду. 

Гіпертензія – занадто високий артеріальний тиск. 
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Інсульт – ураження судин мозку, яке призводить до раптового 

припинення функціонування частин тіла [1]. 
Ішемічна хвороба серця є основною причиною передчасної смерті у 

всьому світі. У бляшках, котрі закупорюють артерії, переважає холестерин. 

По міру звуження та затвердіння коронарних артерій зменшується їх 
здібність постачати кисень у серцевий м’яз (міокард). Така киснева 

недостатність часто з’являється тоді, коли потрібно збільшити кількість 

кисню (наприклад, при стресі або великому фізичному навантаженні). 
Невідповідність між потрібним та отриманим киснем може привести до болів 

у грудях (стенокардія), шиї, щелепи, лівому плечі або лівої руці. Звужена 

частина артерії може оказатись частково або повністю закупореною у 
результаті чого стається інфаркт міокарду.  

Підвищений артеріальний тиск (гіпертензія) відноситься до найбільш 

розповсюджених хвороб серця – судинної системи. Вони пов’язані з 
ішемічною хворобою серця та інсультом. Інсульт виникає у результаті 

закупорки кровоносних судин мозку та крововиливів. Зазвичай інсульт 

приводить до втрати рухів або втрати свідомості та може визвати частковий 
параліч [3].  

 Епідеміологічні досліди серед широких верст населення показали, що 

передчасний розвиток хвороб серцево – судинної системи у значній мірі 

залежить від декількох характеристик. Раніше фактори ризику поділяли на 
первинні та вторинні. До перших відносилися характеристики, яки у значній 

мірі пов’язані з певним порушенням здоров’я (наприклад, з захворюваннями 

серця) незалежно від інших змінних. Наприклад, куріння (первинний фактор 
ризику) збільшує ризик захворювання серця навіть при відсутності інших 

факторів ризику (наприклад, хвора – молода жінка, активна, худорлява, котра 

немає родичів з захворюваннями серця, артеріальний тиск та зміст 
холестерину у крові у нормі). При стресі (вторинний фактор) людина не 

знаходиться у стані підвищеного ризику, якщо відсутні інші фактори ризику. 

Неможливість подолати стрес збільшує ризик захворювань серця при 
наявності інших факторів ризику. Раніше в літературних джерелах 

малорухливий образ життя розглядався як вторинний фактор ризику, а стан 

кардіореспіраторної системи навидь не згадувався у переліках факторів 
ризику. Проведені досліди дозволили отримати точні докази того, що 

малорухомий образ життя та стан кардіореспіраторної системи є первинними 

факторами ризику. Інструктор з оздоровчого фітнесу має знати усі фактори 
ризику та що необхідно зробити для зменшення ризику порушень здоров’я 

[2]. 

Клінічні результати показують, що деякі фактори ризику відносяться до 
порушень здоров’я та пов’язані з областю попереку: 

- недостатня витривалість черевних м’язів; 

- недостатня рухливість хребта та сухожиль, що охоплюють підколінну 
ямку;  

- неправильне положення тіла при лежанні, сидінні, стоянні та руху; 

неправильні прийоми підняття тягарів; 

- неможливість подолати стрес. 
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Метою здорового образу життя є створення основи для позитивного 

здоров’я з мінімальним ризиком його порушення, що характеризується 

сприятливими спадковими показниками, рівнем змісту холестерину у 

сироватки крові, рівнем артеріального тиску, відсутності зайвої маси тіла, 

кардіореспіраторної системи, рухливістю хребта, силою та витривалістю 

м’язів, здібністю долати стреси [3].  
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

 

Інформаційні технології відіграють дуже важливу роль у житті людини, 

особливо в галузі спорту. Це допомагає уникнути помилок в організації та 

адмініструванні різних видів спорту на світовому рівні. ІТ в спорті 

започаткували наукові дисципліни, дослідницьку діяльність, покращили 

навчання та коучинг, біомеханічний аналіз та польові дослідження 

еволюціонували. У найближчому майбутньому комп’ютерні методи будуть 

застосовуватися в спорті з більшою користю і кращими результатами [5]. 

Інформаційна епоха почалась в 1970-х роках. Зміни були внесені в 

суспільство зі створенням світової павутини (мережі Інтернет). По мірі того 

як змінювались технології, так само змінювались і канали комунікації та 

вміст повідомлень у мережі. На початку 1960-х років комп'ютерні технології 

встановили протоколи, які стали Інтернетом в 1969 році. А пізніше розробка 

Hypertext Mark-up Language (HTML) в 1989 році, стала основою для розвитку 

Інтернету в 1993 році, він був представлений публіці. Під час цього 
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формування в Інтернеті з’явилось багато речей, такі як електронна пошта, 

блог, facebook, Twitter, багато веб-сайтів, журнали, Youtube і т.д. Не менш 

важливий факт використання інформаційних технологій у спорті можна 

побачити в аналізі тенденцій, проведених адміністраторами у спорті, 

франшизах та лігах, де основними функціями є зберігання данних, що 

використовуються для визначення статистики, розкриття оцінки гри або 

завантаження фотографій для шанувальників, щоб ретельно переглянути гру. 

У минулому, такі завдання, як розробка реєстрів (список імен) спортсменів, 

менеджерів, представників, водіїв і медичного персоналу потрібно було 

витратити багато часу, щоб зробити роботу вручну [1]. 

Вклад ІТ в спорті, дозволив не тільки створити детальні реєстри команд 

і людей, але і планувати їх роботу. Крім того, більшість професійних 

спортивних стадіонів мають дуже сучасні табло, які запрограмовані на 

оновлення статистики та інформації безпосередньо в комп'ютерну систему. 

Так що з використанням такої сучасної технології практично кожна сфера 

спорту стала залежною від автоматизації через користь, яка полегшує життя 

багатьох глядачів і працівників у всьому світі [3].  

За допомогою Інтернету та інших веб-сервісів прямі трансляції 

спортивних заходів стали простими, та доступними в будь-якій точці 

планети. Більшість професійних видів спорту в світі вже давно 

використовують швидкий зворотній зв’язок та інші високотехнологічні 

сервіси, щоб допомогти суддям зробити правильний рішення. Системи 

відтворення відео для перевірки та суддів працюють вже протягом багатьох 

років. Баскетбольні арбітри використовують систему повторів, щоб 

переконатися, що гравці не порушують правил гри. У міжнародному крикеті, 

третій арбітр використовується для винесення рішень суддів. Люди, які 

знаходяться поза полем, можуть спілкуватися за допомогою бездротових 

технологій. Третій арбітр зазвичай надає результати про винесення рішення. 

У футболі повтори можуть бути використані для вирішення рішень офсайду, 

незалежно від того, проходить м'яч над лінією воріт чи ні [2]. 

Сфера фізичного виховання і спорту також має значну роль, яку 

технології відіграють в нашому житті. В даний час в школах, коледжах та 

інших установах студенти отримують більш організовану і дисципліновану 

освіту через ІТ і комп'ютери, тому що це сучасні інновації які є більш 

достовірними і точними в розрахунках. Доступні різноманітні програми, які 

допомагають у класифікації досліджень, проведенні оцінки здоров'я, 

моніторингу дослідницьких проектів та аналізі спортивних виступів [4]. 

Такі технології, як iPod, Dance Revolution і Nintendo Wiki Sports, роблять 

фізичну активність веселою. Крокові лічильники і акселерометри дозволяють 

нам в будь-який час оцінити рівень нашої активності і встановити цілі, які 

можна легко відстежити. Фітнес-обладнання для дому та тренажерного залу 

дозволяє залишатися активними, коли погода погіршується [3]. 

Ось в яких процесах інформаційні технології значно дають можливість 

підвищити спортивний рівень: 



271 

 дізнатись стан здоров'я гравців; 

 підготовка графіка тренувань; 

 відео-канали для гравців; 

 для оцінки фізичної активності за допомогою інформаційних 

технологій; 

 зберігання результатів; 

 для аналізу результатів роботи команди на момент змагань;  

 онлайн-реєстрації та перевірки профілю; 

 тренер може мати самооцінювання за допомогою інформаційних 

технологій; 

 збереження персональних даних спортсменів; 

 пошукова система для нещодавних тренувань у спорті [2]. 

Інформаційні технології відіграють життєво важливу роль у житті 

людини, особливо в галузі спорту. Це допомагає уникнути помилок в 

організації та адмініструванні різних видів спорту на світовому рівні. 

Інформаційні технології в спорті запровадили наукові дисципліни, науково-

дослідну діяльність, поліпшити навчання та коучинг, біомеханічний аналіз та 

польові дослідження еволюціонували. 
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ФІЗИЧНИЙ СТАН ЯК ОСНОВА ПРОГРАМУВАННЯ ФІТНЕС 

ТРЕНУВАННЯ 

 

Вибір засобів фітнес тренування, спрямованість тренувальних занять, 

параметри фізичного навантаження визначаються рівнем фізичного стану. 

Окремі автори ототожнюють поняття «фізичний стан» із поняттям «фізична 
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працездатність» (Шелюженко А.А., Душанін С.А.), інші – з рівнем розвитку 

максимальних аеробних можливостей людини (Карпман В.Я., 

Белоцерковський З.Б.), треті під «фізичним станом» розуміють не один 

показник, а сукупність взаємопов’язаних ознак (Апанасенко Г.Л., Пирогова 

Є.А., Іващенко Л.Я.). 

На підставі багатофакторного множинного кореляційного й 

регресивного аналізу в структурі фізичного стану виділено 6 провідних 

факторів: 

- показники загальної фізичної працездатності (максимальна потужність 

роботи і МПК); 

- показники серцево – судинної системи під час виконання 

максимального навантаження; 

- вік; 

- показники загальної швидкісної та швидкісно – силової витривалості; 

- показники респіраторної системи у спокої; 

- антропометричні показники: маса тіла, зріст [2]. 

Отримані дані свідчать про неможливість зведення фітнес - програм до 

використання довільних вправ. Провідне значення загальної та спеціальної 

витривалості вимагає переважного використання вправ, спрямованих на 

розвиток цих якостей[1]. На підставі показників фізичної працездатності та 

МПК впродовж кожної декади життя дорослої людини (20-29, 30-39, 40-49, 

50-59, 60-69 років) установлено п’ять рівнів фізичного стану (РФС):                       

1-й – низький; 2-й - нижче середнього; 3-й – середній; 4-й – вище середнього; 

5-й – високий. 

Кожний рівень характеризується сукупністю клініко – функціональних 

ознак. Безпечний рівень фізичного здоров’я, який гарантує відсутність 

захворювань мають лише особи з високим рівнем фізичного стану (РФС). Як 

критичний оцінюється середній РФС. Подальше його зниження 

супроводжується прогресуючим зростанням захворюваності та зниженням 

функціональних резервів організму до небезпечного рівня, що межує з 

патологією [2]. Так, для осіб з низьким та нижче середнього РФС характерні 

найбільш низькі показники загальної фізичної працездатності, збільшення 

частоти виявлення та прояву ризик – факторів ішемічної хвороби серця, 

найнижчий ступінь розвитку фізичних якостей. За даними досліджень 

низький та нижче середнього РФС мають 45,4 відсотки осіб у віці                            

20 – 59 років, тобто майже кожна друга людина. 

Підвищення РФС супроводжується покращенням умов функціонування 

різних систем, зниженням ризик – факторів розвитку серцево – судинних 

захворювань, підвищенням рівня розвитку фізичних якостей. Найбільш 

високий рівень розвитку функціональних можливостей кардіо – 

респіраторної системи, стабільне фізичне здоров’я простежуються в осіб з 

високим РФС.  

Однак при обстеженнях даний РФС встановлюється досить рідко – у 

7,1% випадків. Таким чином, досягнення високого РФС та його утримання 

впродовж тривалого періоду є кінцевою метою фітнес тренування. Як 
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зазначалось раніше, найбільший оздоровчий ефект мають фізичні вправи 

помірної інтенсивності, які виконуються в аеробних умовах і розвивають 

загальну витривалість.  

Вправи на розвиток загальної витривалості в фітнес тренуванні 

дорослого населення повинні складати в середньому 65% від загального 

обсягу. При цьому, чим нижчий РФС, тим більше часу слід приділяти 

розвитку цієї фізичної якості. З підвищенням РФС в фітнес – тренуванні 

збільшується обсяг вправ, спрямованих на розвиток швидкісної та швидкісно 

– силової витривалості.  

  При визначенні інтенсивності фізичного навантаження та показниками 

МПК необхідно врахувати наступні рекомендації фахівців фітнес – 

тренування. Для осіб з високим РФС тренувальні навантаження мають 

знаходитися у межах 65 -75 % МПК. Тривалість занять повинна складати                

30 - 50 хв при потужності навантажень 65% МПК і 10 – 25 хв – при 

потужності 70 -75% МПК. При РФС вище середнього раціональними 

вважаються навантаження в діапазоні 60 – 70 % МПК. В осіб з середнім РФС 

тренувальні навантаження повинні дорівнювати 50 – 65 % МПК. Для осіб з 

низьким та нижче середнього РФС рекомендована потужність навантаження 

– 40 – 50 % МПК [1].  

Більш точну характеристику впливу тренувального навантаження дає 

показник ЧСС під час виконання фізичної вправи або в перші 6 – 10 с. після 

її завершення. Для визначення тренувального пульсового режиму, з 

урахуванням РФС, можна користуватися такою формулою: 

- для чоловіків – ЧСС трен. =(190 + 5N) – (A + t), 

- для жінок – ЧСС трен. = (195 + 5N) – (A + t), 

де: N – порядковий номер РФС; А – вік, кількість років; t – тривалість 

навантаження у хв. 

Наведена формула може бути застосована для розрахунку тренувального 

режиму осіб, вік яких понад 20 років, але менше 60, а тривалість вправи 

знаходиться в межах 10 -60 хв. [3]. 

Із РФС також пов’язана частота (кількість) оздоровчо-тренувальних 

занять на тиждень. Доведено, що для осіб з низьким та нижче середнього 

РФС найбільшу ефективність має п’ятиразове фітнес - тренування. Для осіб з 

середнім та вище середнього РФС доцільні триразові заняття. Для підтримки 

високого РФС достатньо двох занять на тиждень [2]. 

Із врахуванням фізичної працездатності осіб різного РФС та 

енергетичної оцінки окремих фізичних вправ розроблено типові програми 

фітнес – тренування для осіб різного віку, статі та РФС [1]. Тривалість 

кожної програми розраховано на 8 тижнів. За умов раціональної організації 

оздоровчого тренування цей період забезпечує перехід у більш високий 

функціональний клас завдяки збільшенню максимальної фізичної 

працездатності, аеробних можливостей організму [3]. Перехід з одного 

функціонального класу в наступний, більш високий, вимагає застосування 

більш складної програми фітнес – тренування. Фахівцями розроблено більш 

50 типових програм фітнес – тренування з урахуванням п’яти РФС та п’яти 
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декад життя дорослої людини. У розроблених програмах зазначено 

спрямованість занять, їх тривалість, інтенсивність навантаження за 

показниками ЧСС, кількість занять на тиждень [2]. 
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ВПЛИВ ЗAНЯТЬ ФУТБOЛOМ НA ФIЗИЧНI ЯКOСТI СТУДEНТIВ 

 

Постійні нaвaнтaження тa проблеми у фізичному розвитку знaчно 

впливaють нa розумову прaцездaтність студентів. Основнa увaгa фaхівців 

фізичного виховaння і спорту, a тaкож тренерів спрямовaнa нa оптимізaцію 

спортивного тренувaння. Досконaлий рівень спортивних досягнень потребує 

пошуку нових шляхів формувaння, корекції й підтримки високої 

прaцездaтності студентської молоді. Тому проблемa вивчення динaміки 

взaємозв’язків фізичної і розумової прaцездaтності тa мехaнізмів їх 

формувaння є вaжливою і aктуaльною проблемою [1]. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння впливу зaнять футбoлoм нa 

фiзичнi якoстi студeнтiв. 

До однієї з основних зaдaч, що вирішується в процесі фізичного 

виховaння у вищих нaвчaльних зaклaдaх вaрто віднести зaбезпечення 

оптимaльного розвитку фізичних якостей студентів – сукупності 

влaстивостей оргaнізму, що aдовольняють можливість здійснювaти aктивну 

рухову діяльність. 

Руховa діяльність футболістa мaє свої особливості і хaрaктеризується 

нaйрізномaнітнішими діями тaкими, як: біг різної інтенсивності з м'ячем і без 

м'ячa, ходьбa, стрибки, удaри по м'ячу, зупинки, пaдіння, фінти, 

єдиноборствa. Тобто мовa йде про необхідність нaявності всебічного 
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фізичного розвитку грaвця, a тaкож високого рівня сили, швидкості, 

витривaлості, спритності тa інших якостей. Тому у підготовці футболістів 

вирішaльним фaктором є якість тренувaльного процесу, його структурa, зміст 

і методи, які повинні бути спрямовaними нa всебічний фізичний розвиток. 

Зaняття футбoлoм сприяють рoзвитку спритнoстi, швидкoстi, 

кooрдинaцiї рухiв, рухoвoї рeaкцiї, oрiєнтaцiї в прoстoрi. Зaгaлoм усi iгри з 

м’ячeм рoзвивaють вiдпoвiднi нaвички пoвeдiнки в кoлeктивi, вихoвують 

тoвaриськi вiднoсини, зaснoвaнi нa спiвпрaцi тa взaємoдoпoмoзi. Вoни 

вимaгaють витримки, рiшучoстi, смiливoстi. Студeнти вчaться упрaвляти 

свoїми рухaми в рiзних iгрoвих умoвaх i ситуaцiях. Успiшнiсть гри 

спoртсмeнa знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд тoгo, нaскiльки швидкo вiн рeaгує 

нa дiї супeрникa тa пaртнeрa пo кoмaндi, рeaлiзує влaснi прaктичнi зaдуми. 

Звiдси й виникaє oсoбливa вaжливiсть удoскoнaлeння здaтнoстi футбoлiстa 

дo швидких i рaптoвих дiй [1]. 

Руховa діяльність футболістa мaє свої особливості і хaрaктеризується 

нaйрізномaнітнішими діями тaкими, як: біг різної інтенсивності з м'ячем і без 

м'ячa, ходьбa, стрибки, удaри по м'ячу, зупинки, пaдіння, фінти, 

єдиноборствa. 

Тобто мовa йде про необхідність нaявності всебічного фізичного розвитку 

грaвця, a тaкож високого рівня сили, швидкості, витривaлості, спритності тa 

інших якостей. 

Більш того фізичнa підготовкa мaє спектром зaсобів, необхідних для 

досягнення оптимaльного результaту. Зокремa, це: 

- силові і швидкісно-силові впрaви зaгaльного і спеціaльного впливу для 

розвитку сили м'язів ніг, рук і тулубa (сaме силa грaє ключову роль в 

оволодінні нaвичкaми гри, тому сaме її розвитку слід приділяти особливу 

увaгу з перших етaпів підготовки); 

- впрaви зaгaльного і спеціaльного впливу для розвитку витривaлості 

(зaвдяки витривaлості спортсмени здaтні довгий чaс виконувaти специфічні 

ігрові дії нa вищому рівні); 

- впрaви зaгaльного і спеціaльного впливу для розвитку швидкості і 

швидкості пересувaння (швидкість є ключовим елементом у футболі, a тaкож 

є одним з нaйвaжливіших якостей футболістa); 

- впрaви зaгaльного і спеціaльного впливу для розвитку спритності 

(спритність - це досконaлa координaція, підконтрольність дій відповідно до 

мінливих обстaновкою гри; розвиток спритності дозволить без прaці 

обходити 

суперників і здійснювaти якісні передaчі); 

- впрaви зaгaльного і спеціaльного впливу для розвитку гнучкості (чим  

більше aмплітудa рухів окремого грaвця, тим ефективніше грa всієї 

комaнди) [3]. 

У сучaсному футболі витривaлість є провідною лaнкою у структурі 

фізичної підготовленості футболістів. Тому дуже вaжливо її розвивaти, aдже 

грaвець протягом усього мaтчу виконує специфічні ігрові дії, якість яких 

зaлежить від ступеня стомленості спортсменa [2]. Чим вищий рівень 
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розвитку витривaлості у футболістa, тим менше він робить помилок в ігрових 

ситуaціях, нaвіть будучи втомленим. 

Тaким чинoм, сучaсний футбoл прeд'являє дужe висoкi вимoги дo 

рухoвoї кooрдинaцiї. Тeхнiчнi eлeмeнти пoряд з тaктичним aспeктoм гри 

чaстo зaстoсoвуються нa oбмeжeнoму прoстoрi, при дeфiцитi чaсу, в 

прoтибoрствi з супeрникoм i в пoєднaннi з iншими eлeмeнтaми гри. Цe 

призвoдить дo викoнaння дiй з рiзнoю швидкiстю. Дo тoгo ж нeoбхiднo 

рoзрaхoвувaти влaснe пoлoжeння тiлa в рiзних зoнaх iгрoвoгo пoля, 

рoзтaшувaння i пeрeдбaчeння нaпрямку бiгу пaртнeрiв i супeрникiв, 

пeрeдбaчaти трaєктoрiю пeрeмiщeння м'ячa мiж грaвцями i вiдпoвiдним 

чинoм рeaгувaти нa них.  

Список використаних джерел: 

1. Бoндaр A. A. Удoскoнaлeння тeхнiчних eлeмeнтiв з футбoлу у 

студeнтiв зaклaдiв вищoї oсвiти. Мoлoдий вчeний. 2019. № 5(2). С. 292-294. 

2. Бoндaр A.A., Iльчишинa В.В. Рoзвитoк кooрдинaцiйних здiбнoстeй у 

футбoлiстiв у зaклaдaх вищoї oсвiти. Нaукoвий чaсoпис. 2019. 

№19. С. 37-38. 

3. Сoлoмoнкo В.В.Футбoл: пiдручник для студeнтiв вищих нaвчaльних 

зaклaдiв фiзичнoгo вихoвaння i спoрту. К.: Oлiмпiйськa лiтeрaтурa, 2019. 

295с. 

 

Олексій Кульбіда, Аліна Ткаченко, Дар'я Титко, 

2 курс, група ГРС-22д  

Науковий керівник: Ірина Рогаль 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Одним з найважливіших засобів, що впливає на оздоровлення молоді, 

формує здоровий спосіб життя, розвиває та відновлює фізичні та духовні 

сили, реабілітує та коригує здоров'я, удосконалює фізичні якості людини є 

атлетична гімнастика. 

Використання засобів атлетичної гімнастики студентами на 

тренувальних та секційних заняттях набуває все більшої популярності. 

Займаючись атлетичною гімнастикою, молодь удосконалює свої фізичні 

якості, привчається свідомо впливати на стан свого здоров'я, набуває 

впевненості у своїх силах, стає активною та виконується почуттям власної 

гідності [2]. 

У системі підготовки студентської молоді атлетична гімнастика є 

важливим засобом формування у них здорового способу життя, розвитку та 

відновлення фізичних та духовних сил, реабілітації та корекції здоров'я. Факт 

існування тісного зв'язку між здоров'ям студентів, організацією та 

методикою фізичного виховання доведено багатьма дослідженнями [3]. 

Атлетична гімнастика – популярний вид спорту серед студентів. Це 
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оздоровчий напрямок культуризму, заснований на використанні комплексів 

силових вправ з різними навантаженнями: штанга, гантелі, гирі, тренажери. 

Вона являє собою систему вправ, яка розвиває силу разом із витривалістю, 

спритністю та деякими іншими фізичними якостями, які сприяють 

зміцненню здоров'я. Атлетична гімнастика має свої переваги: дає помітний 

ефект тренувань вже протягом кількох місяців, дозволяє ізольовано впливати 

на недостатньо розвинені м'язові групи та легко дозувати навантаження. 

Атлетичною гімнастикою вирішують питання дозвілля молоді, відволікають 

від шкідливих звичок, прищеплюють самодисципліну, вона є засобом 

активного відпочинку та формування здорового способу життя [1]. 

Застосування засобів атлетичної гімнастики дозволяє за короткий термін 

досягти збільшення м'язової маси. У цілому вправи з обтяженнями 

сприятливо впливають формування статури. При організації занять з 

атлетичної гімнастики необхідно враховувати низку чинників: біологічні 

особливості юнаків, загальний рівень фізичної підготовки [1]. 

У тренуваннях з навантаженнями, метою яких є інтенсивне збільшення 

сили та обсягу м'язової маси, на перше місце виходить розвиток найбільших 

м'язових груп – ніг, спини, грудей та плечового поясу. У рекомендаціях 

фахівців юнакам у віці 17-19 років на початковому етапі тренувань не 

рекомендуються заняття частіше, ніж тричі на тиждень протягом 30-45 

хвилин. У перші два-три тижні у кожній вправі виконується один підхід. 

Починаючи заняття, пропонується виконувати вправи на основні м'язові 

групи по 8-12 повторень у кожному підході, а вправи для м'язів черевного 

пресу – 25 повторень. На заняттях з атлетичної гімнастики слід 

використовувати комплекс засобів розвитку сили: вправи з масою власного 

тіла, вправи з різними обтяженнями (штанги, гирі, гантелі тощо.); вправи з 

подоланням опору еластичних предметів; вправи з подолання опору 

партнера; вправи із комбінованими навантаженнями; вправи на тренажерах 

[1, 3]. 

Основний засіб атлетичної гімнастики – силові вправи із зовнішнім 

опором (обтяженням). Насамперед до них відносяться вправи зі штангою та 

гантелями. Штанги бувають стандартними та тренувальними. Гантелі 

бувають цілісними та розбірними. Використовуються також обтяжувачі для 

ніг, які кріпляться на стопах чи кісточках. Необхідними елементами є 

багатоцільова лава з упорами для штанги та регульованим нахилом спинки та 

стійки для штанги. 

Поряд із вільними обтяженнями застосовуються блокові пристрої, 

еспандери та силові тренажери. Тренажери найбільш травмобезпечні, 

забезпечують навантаження на певну групу м'язів. 

З іншого боку, вільні обтяження допускають значно більшу 

різноманітність рухів та включення в роботу безлічі м'язів. Наприклад, під 

час підйому штанги задіяна відразу значна частина м'язів тіла, які 

забезпечують як підняття вантажу, а й утримання рівноваги. У зв'язку з цим 

тренажери справді ефективні лише у комбінації зі штангою, гантелями та 

блоковими пристроями. 
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Вправи мають виконуватися з дотриманням певних правил. По-перше, 
це стосується дихання: вдих проводиться при опусканні обтяження, видих - 
під час підйому. Не можна утримувати дихання при напрузі м'язів. По-друге, 
обтяження переміщається плавно та ритмічно по повній амплітуді. По-третє, 
всі повторення виконуються самостійно. 

Заняття атлетизмом вимагають дотримання студентами певних правил 
щодо профілактики травм у процесі силової підготовки: перед силовим 
тренуванням потрібно ретельно розім'ятися та зберігати організм у теплі 
протягом усього заняття; величини обтяжень та загальний обсяг силових 
навантажень збільшують поступово, особливо на початковому етапі занять 
силовими вправами; спочатку потрібно добре освоїти техніку виконання 
вправи; не слід затримувати дихання при виконанні вправ з обтяженнями; 
потрібно уникати надмірних навантажень на хребет, в інтервалах відпочинку 
розвантажувати хребет через виконання висів на перекладині; у вправах із 
предметами застосовують різні хвати, це допомагає уникнути травм рук; 
силу м'язів ніг слід розвивати у положенні сидячи та лежачи на спеціальних 
тренажерах; помилково робити глибокий вдих перед напруженням, 
оптимальними є 60-70% від глибокого вдиху; слід уникати тривалої напруги; 
при відчутті болю або поколювання у м'язах, зв'язках, сухожиллях чи 
суглобах слід негайно припинити виконання вправ [2]. 

Заняття атлетичною гімнастикою включають три фази (частини): 
підготовчу (розминку); силові вправи (основну частину); заключну частину. 

Розминка має особливе значення, оскільки знижує ймовірність травм та 
дозволяє пропрацювати м'язи по всій амплітуді рухів. Загальна розминка 
зазвичай складається з вправ, що розігрівають – легкої пробіжки, роботи на 
велотренажері та інших подібних вправ протягом 5-7 хвилин. У спеціальній 
розминці застосовуються вправи розтягування, зокрема, повторні статичні 
вправи (стретчинг). 

Силові вправи, обсяг та інтенсивність навантаження в основній частині 
заняття підбираються з урахуванням підготовленості спортсмена та завдань 
тренувального циклу. 

Заключна частина складається із заспокійливих вправ, таких як 
повільний біг з переходом на ходьбу. На неї приділяється 5-7 хвилин. 

Отже, атлетична гімнастика – система різнобічних силових вправ, що 
сприяють розвитку сили, формування пропорційної постаті і зміцнення 
здоров'я. Атлетична гімнастика зміцнює здоров'я, позбавляє багатьох 
фізичних недоліків. Режим вправ у поєднанні з раціональним харчуванням 
дозволяє позбавитися зайвих жирових відкладень або додати у вазі у 
випадках, коли це необхідно. Система вправ тренує серцево-судинну (м'язову 
масу нерідко називають другим серцем) та інші життєво важливі системи 
організму, через розвиток мускулатури активно та благотворно впливає на 
роботу внутрішніх органів, робить тіло мускулистим та красивим, дозволяє 
ефективно керувати своєю статурою за допомогою вправ з гантелями, 
гирями, штангою, власною вагою (віджимання, підтягування на турніку), на 
спеціальних тренажерах, сприяє досягненню високого рівня сили, розвитку 
витривалості, зміцненню нервової системи, виключенню або різкому 
зниженню шкідливого впливу на організм так званих факторів ризику. 
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ПЕРІОДИЧНІСТЬ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ ТА ПРОЦЕС 

БІОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

 

Встановлено, що існує періодичність фізичного розвитку. Так, 

наприклад, вікові періоди 6-10 та 15-16 років у процесі фізичного розвитку 

мають більшу чутливість щодо формування рухових функцій, а 11-14 років – 

меншу [2]. 

У віковій біології пубертатний період прийнятий розділяти на три фази: 

препубертатну, власне пубертатну і постпубертатну. Це розподіл у даний час 

прийнято у віковій педагогіці і психології і завойовує визнання спортивних 

педагогів. Препубертатна фаза розвитку характеризується прискореним 

ростом тіла в довжину й інтенсивні зміни з боку вегетативних систем 

організму. Вона починається з підвищення активності центральної нервової 

системи з наступним підвищенням функціональної активності гіпоталамуса і 

гіпофіза на тлі недостатньої активності статевих залоз [3]. 

Власне пубертатний період характеризується наростанням активності 

статевих залоз і удосконалюванням діяльності усіх функціональних систем 

організму. На початку пубертатного періоду ще мають місце відносно високі 

темпи збільшення довжини і маси тіла, що з кожним роком значно 

знижуються [4]. 
Постпубертатна фаза розвитку характеризується завершенням 

природного приросту м'язової маси та росту тіла в довжину і низькі темпи 
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приросту фізичних якостей. На цій фазі розвитку організм досягає повної 

фізіологічної зрілості. Найбільш важливою, з погляду спортивної педагогіки, 
особливістю розвитку організму в пубертатному періоді є гетерохронність 

(під гетерохронністю прийнято розуміти розходження в темпах розвитку 

окремих функціональних систем і в термінах їхнього дозрівання) дозрівання 
різних функціональних систем організму, а також поява вторинних статевих 

ознак і особливостей статури, що обумовлюють повну диференціацію статі 

[5]. 
Підлітковий вік є тим кризовим періодом у житті кожної людини, коли 

дія біологічних та соціальних факторів набуває апогею. 

Підлітковий період життя складає перехідний етап між дитинством, з 
його залежністю від дорослих і неможливістю існування без них, і дорослим 

віком з його здатністю до самостійного життя, відтворенню та вихованню 

нащадків. Підлітковий вік називається також пубертатним періодом, адже він 
охоплює процес статевого дозрівання від його перших ознак до повного 

завершення. Пубертатний період є одним із найскладніших етапів розвитку 

дитини, і тому потребує ефективних методів виховання та навчання. 
Педагогам добре відомі труднощі підліткового віку, що характеризуються 

емоційною нестійкістю, неврівноваженістю, зниженням працездатності [2]. 

Психологічні особливості підліткового віку отримали назву 

«підліткового комплексу», а пов'язані з ним порушення поведінки – 
«пубертатної кризи». Підлітковий вік є дійсно критичним, період 

становлення характеру як фундаменту особистості, котра продовжує 

формуватися і після досягнення нею фізичної зрілості [4]. 
Але у більш значній мірі специфіка цього віку визначається біологічним 

фактором – процесом статевого дозрівання. Статеве дозрівання 

характеризується прискореним статевим розвитком та закінчується статевою 
зрілістю. Дівчата у статевому дозріванні випереджають хлопців на 1-2 роки, 

але і в тих, і в інших відмічаються значні індивідуальні відмінності цих 

процесів у темпі, часі початку та завершення [5]. 
Процес статевого розвитку відбувається під контролем центральної 

нервової системи і залоз внутрішньої секреції при провідній ролі гіпоталамо-

гіпофізарної системи. Під впливом гормонів гіпофіза підсилюється 
активність щитоподібної залози і змінюється обмін речовин. Під час 

надходження в кров, гормони стають могутнім регулятором зростання та 

розвитку організму, приводять до формування вторинних статевих ознак - 
зовнішніх властивостей, що характерні для дорослої людини і визначають її 

статеву приналежність. Це не тільки стан статевих органів, але і вся 

морфологічна конструкція людини - форма і розміри кістяка, форма та 
розподіл м'язової, жирової тканини, оволосіння, тембр голосу, розвиток 

молочних залоз. Прояви змін вторинних статевих ознак характеризують і 

більш глибокі морфофункціональні перебудови, що закономірно паралельно 
відбуваються [2]. 

Закінчення статевого дозрівання у дівчат відбувається до 15-16 років, а в 

юнаків на 1,5 -2 роки пізніше з можливими індивідуальними розходженнями 

в нормі до 3 років, особливо у представниць жіночої статі [2]. 
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Найбільш значним в ендокринній перебудові пубертатного періоду є 

активація діяльності гіпофізу і тісно пов'язаної з ним гіпоталамічної ділянки. 

Підвищення гіпоталамічної активності обумовлює багатопланові зміни 

гуморального статусу у підлітків: гіперінсулемію, посилену продукцією 

адреналіну, норадреналіну, підвищення вмісту глюкокортикоїдів, 

мінералокортикоїдів, андрогенів, а також зміни функціонування 

щитоподібної залози [3]. 

У дітей старшого шкільного віку зростання та розвиток ще 

продовжується, відрізняючись від попередніх періодів новими 

особливостями. Так, якщо у дівчат переважає зростання тіла у довжину, то у 

юнаків – у ширину [1]. 

Отже, в організмі дітей за період онтогенезу відбуваються значні 

морфофункціональні та психофізіологічні перетворення, що у сукупності 

можна назвати як процес біологічного дозрівання організму людини. 
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ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Рухова активність — це будь-які форми руху, під час яких організм 

використовує енергію. Це можуть бути заняття спортом (плаванням чи 

гімнастикою) або такі буденні справи, як прибирання чи вигулювання 

собаки. Більшість видів рухової активності поліпшують нашу фізичну форму 

[1]. 

Види рухової активності: 

- низька: повільна ходьба, сидіння за робочим столом, робота за 

комп’ютером, перегляд телепередач; 

- помірна: швидка ходьба, прибирання оселі, робота на городі, гра на 

піаніно; 

- інтенсивна: біг, заняття фізичною культурою і спортом, танці, рухливі 

ігри [2]. 
Аби дізнатись ставлення молоді до фізичної активності, мною було 

проведено опитування 20.02.2022 р. І результати не можуть не радувати, 

адже 80% студентів активно займаються спортом і лише 20% опитуваних не 

займаються жодним спортивним видом рухової активності. Нині рухова 

активність – один із трендів молоді, тому являється широко поширеною 

серед студентів. У 21 ст. модно бути у формі, тому сучасне покоління 

сумлінно слідкує за собою, використовуючи для цього усі можливі види 

фізичної активності . 

Рухова активність моє масу позивних факторів впливу на здоров’я 

людини , а саме: 

- зміцнює імунітет;  

- зменшує ризик раку грудей;  

- зменшує ризик раку кишківника; 

- зменшує ризик смертності;  

- зменшує ризик деменції; 

- зменшує ризик депресії; 

- зменшує ризик серцево-судинних захворювань; 

- зменшує ризик ЦА; 

- зменшує ризик інсульту;  

- зміцнює кістки та м’язи; 

- знижує кров’яний тиск; 

- підтримує енергетичний баланс та нормальну вагу; 

- поліпшує сон [3]. 

Можна без каплі сумніву сказати що рухова активність максимально 

позитивно впливає на фізичний стан студентів. І нехтувати нею неварто. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АЕРОБІКИ НА 
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Аеробіка є одним із напрямків масової фізичної культури. Як 

наголошують науковці всебічний вплив засобів аеробіки на організм молодих 

людей обумовлений широким вибором вправ, що застосовуються під час 

проведення занять цим видом фізичної активності. При цьому арсенал таких 

вправ постійно поповнюється і розширюється за рахунок використання вправ 

із різних видів спорту, які виконуються під музичний супровід та із 

застосуванням певної методики. Використання музичного супроводу 

створює позитивний психоемоційний фон, який сприяє зняттю наслідків 

стресових реакцій і підвищенню настрою [4]. 

У сучасній вищій школі відбір і застосування фізичних вправ будуються 

з урахуванням рішення трьох основних видів завдань занять з фізичного 

виховання – оздоровчої, освітньої та виховної. Для вирішення цього спектру 

завдань аеробіка володіє широким набором вправ. Ці вправи відрізняються 

заданими умовами виконання, до яких можна віднести певний ритм рухів, 

тренувальне навантаження, послідовність побудови комбінацій з окремих 

аеробних вправ. Як наслідок цього, викладач може задавати певну 

спрямованість впливу аеробних вправ на організм студента і формувати 

основи здоров'я молоді [1]. 

У зміст програми рекомендують включати засоби для покращення 

фізичних якостей в окремих частин тіла, а також різні види рухових 

комбінацій. Виконуються різні зв'язки з базових елементів, спрямовані на 

розвиток рухових здібностей. Вибір послідовності проведення різних 

рухових зв'язок здійснюються за принципом їх впливу на організм [5]. 
З огляду на особливості організму студентів-першокурсників в даний 

віковий період, обов'язковою умовою вважається включення вправ для 
розвитку силової витривалості м'язів нижніх кінцівок, черевного преса, 
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гнучкості хребта і кульшових суглобів, а також дихальних вправ. Дозування 
інтенсивності навантаження на занятті повинно здійснюватися в межах 70% 
від максимального порога ЧСС (140-150 уд. / хв). Такий інтервал є дещо 
вищим нижньої межі інтенсивності, при якій відбувається покращення 
функціонального стану кардіореспіраторної системи [2]. 

Для організації занять аеробікою виділені наступні групи засобів: 

 вправи, що виконуються в положенні стоячи на місці: вправи для 
м'язів рук і плечового поясу (піднімання і опускання, згинання та розгинання, 
приведення та відведення) виконуються в різних напрямках; для м'язів 
тулуба і шиї (повороти, нахили, скручування); для м'язів ніг (випади, махи, 
піднімання і опускання);  

 вправи, що виконуються в положенні сидячи і лежачи на спині: 
вправи для м'язів живота і спини (піднімання і опускання тулуба з положення 
лежачи на спині і животі, те ж саме зі скручуванням, приведення і відведення 
ніг); для стоп (кругові рухи, згинання та розгинання); для м'язів ніг 
(піднімання і опускання, махові рухи);  

 стрибкові вправи: стрибки на одній і двох ногах (можливо із 
просуванням в різних напрямках); зі зміною положення (зі стійки ноги разом 
в стійку ноги нарізно, зі стійки ноги нарізно на одну ногу і т.д.);  

 вправи з елементами ходьби і бігу: ходьба і біг в поєднанні з 
ударами; ходьба і біг на місці з виконанням різних рухів; ходьба в різних 
напрямках (вперед, назад, вправо, вліво, по діагоналі); танцювальні 
комбінації з елементами ходьби, бігу та стрибків [1]. 

Науковцями доведено, що чергування різних видів аеробіки під час 
систематичних занять сприяє менш вираженому впливу на зміни величин 
антропометричних показників, але викликає значне зниження жирового 
компонента маси тіла. Для появи статистично значущих змін достатньо 
чотирьох місяців систематичних занять конкретним видом аеробіки. Крім 
того, численні дослідження показали, що після перерви в заняттях 
відбувається відновлення втрачених величин жирового компонента і 
зниження набутого м'язового компонента маси тіла [3]. 

На початку навчання основним завданням є освоєння основних рухів. 
Поступово збільшуються складність вправ і інтенсивність їх виконання, як 
окремо, так і в комбінаціях. Для ускладнення виконання вправ 
використовують додатковий інвентар, такий як гантелі (1-4 кг), фітнес гумки, 
еластичні стрічки, набивні м'ячі (1-3 кг), бодібари (до 6 кг). 

У комплекс завдань, що вирішуються засобами аеробіки, відноситься: 
гармонійний розвиток організму; сприяння самопізнання і самореалізації 
шляхом занять фізичними вправами; вільний вибір виду та організаційної 
форми занять; вдосконалення життєво важливих рухових умінь і навичок; 
підвищення інтересу до систематичних занять фізичними вправами; 
формування знань про здоровий спосіб життя; розвиток естетичних 
здібностей і креативності шляхом реалізації взаємозв'язку різних напрямків 
аеробіки з такими видами мистецтва, як музика і танець; формування 
позитивного психологічного та емоційного настрою шляхом використання 
музичного супроводу, що створює танцювальну і ігрову спрямованість 
занять 
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АНАЛІЗ РУХЛИВИХ ІГОР, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Педагогічне значення будь-якої класифікації рухливих або спортивних 

ігор полягає у виявленні загальних, з одного боку, і особливих, з іншого 

боку, рис досліджуваного виду діяльності. Виділення загальних рис 

допомагає педагогу включати різні рухливі і спортивні ігри в навчальний 

процес не хаотично, а з певною логічною послідовністю, сприяти переносу і 

запозиченню техніки рухових дій, способів досягнення мети, тактичних 

варіантів з однієї гри в іншу [3].  
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Інтерес вчених до побудови класифікацій рухливих і спортивних ігор не 

випадковий, оскільки отримані при цьому знання дозволяють більш 

ефективно вирішувати педагогічні завдання на навчальних заняттях 

фізичною культурою в різних освітніх установах. 

Одну із перших класифікацій рухливих і спортивних ігор запропоновано 

на початку минулого століття [2]. Вчені, вивчаючи особливості 

психофізіологічного розвитку дітей різного віку, прийшли до висновку, що 

всі ігри доцільно розділити на три великі групи: за походженням (творчі і 

традиційні), за змістом (фізичним і психічним) і за дією (фізичною і 

психічною). Тобто було виділено відразу три незалежних один від одного 

критерію класифікації.  

Також відома думка дослідників, що всі існуючі спортивні ігри з м'ячем 

можуть бути розділені на дві великі групи: гри з маленьким м'ячем - (хокей 

на льоду і на траві, крикет, бейсбол, гольф, лаунтенніс і т.д.) і великим 

м'ячем. 

Ігри з великим м'ячем у свою чергу розділено на три підгрупи: а) ручні 

гри (волейбол, баскетбол, гандбол, ручний м'яч і італійська гилка); б) ножні 

гри (футбол); в) змішані (регбі). 

Також відома класифікація, відповідно до якої розрізняють наступні 

види ігор: 

1. Ігри, в яких є або лінія, або певна речова мета (ворота), які сторони 

атакують або захищають. Такі ігри автор назвав «територіальні».  

2. Ігри, головним завдання в яких є потрапляння у ціль. Таким ігор було 

дано назву «Ігри - попадання в ціль». 

3. Ігри на корті, де ігровий майданчик розділений між суперниками 

навпіл або загальний для обох протиборчих сторін. 

4. Ігри на полі, де дії відбуваються на колоподібному майданчику. 

Пізніше до уваги фахівців було запропоновано класифікацію 

спортивних ігор, засновану одночасно на чотирьох критеріях - кількість 

учасників гри (командні - індивідуальні ігри); наявність або відсутність 

контакту між сторонами (контактні - неконтактні ігри); форма ігрового 

предмета (м'яч - інші предмети); спосіб приведення ігрового предмета в рух 

(безпосередні дії - дії з інвентарем). 

Крім того, у практиці використовують класифікацію ігор, в основі якої 

покладено спеціальні вміння гравців до маніпулювання предметами:  

 ігри, в яких предметом маніпулюють безпосередньо за 

допомогою різних частин тіла гравців (умовно - футбол, волейбол);  

 ігри, в яких маніпуляція предметом виконується опосередковано 

за допомогою інструменту (умовно - хокей, гольф);  

 ігри змішаного типу, де маніпуляції предметом гравці виконують 

як безпосередньо, так і опосередковано (умовно - бейсбол). 

Інша класифікація розділяє ігри за змістовною ознакою, яка також 

пов'язана з ігровим предметом. Так як те, що відбувається з ігровим 

предметом, визначає сюжет будь-якої гри, розкриваючи її природу, 

виділяється чотири групи ігор: з прямим протидією, де учасники «за предмет 
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борються»; предметом потрапляють у ціль; предметом бавляться або 

жонглюють, змагаючись при цьому в спритності; предмет, представляючи 

собою центральний елемент гри, супроводжує переміщення гравців, які 

змагаються в швидкості і витривалості [1]. 

Одним з найбільш традиційних розподілів спортивних ігор є 

класифікація їх на: командні та індивідуальні. Найбільш важливим 

педагогічним наслідком з цього можна вважати необхідність врахування 

тактичних і психологічних основ взаємодії партнерів в процесі гри [4]. 

Взявши за основу цю ознаку, спортивні ігри поділено на три групи.  

Перша група: ігри з монофазними ігровими діями. Для цих ігор 

характерні єдність захисної і нападаючої дії; сувора послідовність виконання 

цих дій суперниками; визначення особистого виграшу (програшу) за двома 

ознаками: потрапляння ігрового предмета в ціль чи помилкова дія суперника 

з ігровим предметом; існування кожного прийому гри в якості повної ігрової 

дії і тільки в формі спеціального прийому. Таким чином, всі можливі міри 

свободи у пошуку шляхів досягнення особистого виграшу є варіювання 

техніки обмеженою кількістю прийомів гри. В таких іграх однофазної ігрової 

дії не дозволяє виконувати колективну взаємодію в пошуках шляхів до 

виграшу. Тобто, взаємодії гравців зводяться до взаємних погоджень вихідних 

позицій і зон відповідальності в ігровому просторі [3]. 

Друга група – це ігри, в яких кількість фаз ігрової дії обмежена. Для цієї 

групи ігор характерні: комплексні дії, жорстка регламентація кількості 

передач ігрового предмета (ч інших прийомів) в ході виконання будь-яким із 

суперників нападаючої дії; аналогічна з першою групою процедура 

визначення особистого виграшу. В учасників таких ігор значно обмежена 

кількість ступенів свободи в пошуку шляхів ураження цілі або захисту від 

атаки. Разом з тим, в порівнянні із першою групою, такі ігри мають значно 

більшу тактичну різноманітність в силу можливості взаємодії гравців в ході 

виконання ігрових дій [4].  

Третя група – ігри, де переважають поліфазні ігрові дії. Для цих ігор 

характерні колективний характер дій, можливість виконувати ігрові дії, 

використовуючи будь-яку кількість і набір індивідуальних прийомів і 

взаємодій. Однак у деяких з даної групи ігор правила передбачають 

обмеження часу ведення атаки. Проте, ігрові дії можуть складатися з 

необмеженої кількості окремих фаз. Обмеження створюються тільки 

правилами змагань. Таким чином, всі ігри, що проводяться в контакті із 

суперником, мають поліфазні ігрові дії [1]. 

 Крім цього, існує також класифікація спортивних ігор за ступенем 

конфліктності. Тут розглядається розмежування змагальної діяльності не 

тільки на окремі «рівноправні» види, що володіють специфічним набором 

властивостей конфлікту, але і створює ієрархію видів рухливих спортивних 

ігор за ознаками конфлікту в певній послідовності, яка демонструє гостроту 

виразності конфліктної протидії суперників. Найбільш конфліктними іграми 

є ті, де протиборство гравців завжди контактне [1]. 
Таким чином, можна констатувати, що навіть розроблені незалежно 
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один від одного класифікації рухливих і спортивних ігор, якщо вони 
спираються на сутнісні ознаки досліджуваного феномена, можуть взаємно 
доповнювати один одного, а, значить, і утворити досить тонку систему, що 
дозволяє істотно підвищувати ефективність педагогічного процесу на 
навчальних заняттях фізичною культурою в загальноосвітніх школах. 
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МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ СПОРТИВНИМ ІГРАМ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Навчання спортивним іграм підпорядковується відповідним законам в 

фізичному вихованні (загальні і дидактичні принципи, комплексне рішення 
освітніх, виховних та оздоровчих завдань, використання засобів і методів 
тощо). Особливості процесу навчання в спортивних іграх обумовлені 
специфікою його предмета - технічних прийомів і тактичних дій. При цьому 
основною метою є формування системного комплексу знань, техніко-
тактичних умінь і навичок учнів. Процес навчання має складну структуру, і 
його ефективність залежить від ряду факторів: рівня фізичної 
підготовленості і мотивацій школярів, їх індивідуальних психофізіологічних, 
антропометричних особливостей, раціонального використання засобів і 
методів навчання, якості інвентарю, систематичності навчання, вимог до 
якості освоєння технічних прийомів тощо [2]. 
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В процесі навчання використовується комплекс різноманітних засобів 

навчання. Вони організовуються за допомогою методів, які діляться на три 
великі групи: дидактичні методи (наочний, словесний), регламентовані 

методи навчання і вдосконалення (цілісний, розчленований, пов'язаний), 

методи частково регламентованого впливу (ігровий і змагальний) [2]. 
З урахуванням складності структури змагальної діяльності в спортивних 

іграх існує необхідність чіткого науково-методичного обґрунтування 

послідовності навчання ігровим прийомам і взаємозв'язку різних розділів 
підготовки. При навчанні і тактиці використовують послідовність, при якій 

спочатку формуються базові чинники (здібності, необхідні для освоєння 

відповідних ігрових прийомів), потім вправи і умови їх виконання поступово 
ускладняються і, нарешті, включаються в ігрову і змагальну діяльність. 

Кожна попередня ланка створює логічну базу для подальшої [1]. 

Серед інших факторів успішного навчання техніко-тактичних дій в 
спортивних іграх є теоретична підготовка учнів. Даний вид підготовки 

дозволяє правильно оцінювати значення окремих вправ і всього навчально-

тренувального про процесу, усвідомлено ставитися до занять, краще розуміти 
закономірності виконуваної рухової діяльності. Навчання теоретичним 

відомостями, техніко-тактичним діям в спортивних іграх ґрунтується на 

особистісно-діяльнісного підходу: при побудові процесу навчання, з одного 

боку, враховують особистісні особливості учня, з іншого боку, впливають на 
них; крім того, всі придбані вміння і навички носять прикладний характер і 

обов'язково повинні удосконалюватися в практичній (ігровій і змагальній) 

діяльності [1].  
Особливості методики проведення уроків зі спортивних ігор:  

1. Технічно складні види спорту, вимагають розвивати такі фізичні 

якості як спритність, силу, швидкість, витривалість. Вивчення спортивних 
ігор починається в загальноосвітній школі з 5-го класу і пройде набагато 

легше, якщо в початкових класах будуть застосовуватися рухливі ігри та 

естафети, розвиваючі ці якості, а також з елементами волейболу, баскетболу, 
які є підводять вправами до виконання якогось технічного прийому. 

2. Уроки зі спортивних ігор відрізняються високою емоційністю. Учні 

йдуть на такий урок, щоб пограти. Тому, підготовчу частину рекомендується 
проводити ігровим методом (рухливі ігри, естафети), а вправи виконувати в 

парах або в русі. 

3. Вивчення техніки спортивних ігор дається в основній частині уроку, а 
вдосконалення можна проводити в підготовчій частині, особливо, якщо це 

стосується техніки гри без м'яча: переміщення, стрибки, стійки.  

4. В основній частині уроку бажано менше давати вправ, а більше ігор, 
особливо в тих класах, які добре засвоюють пройдений матеріал. 

5. Особливу увагу слід звернути на підбір вправ в основній частині, з 

метою більш раціонального переходу від одного до іншого, тобто мінімум 
витраченого часу на перебудування учнів. 

6. У конспектах уроків даються найрізноманітніші за складністю вправи, 

прийнятні для будь-якого контингенту учнів. 7. Спортивні ігри, що даються в 

основній частині, у всіх класах проводять змішаними складами. 
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8. Необхідно також відзначити велику роль показу при виконанні 
технічних прийомів. 

9. Залежно від інтенсивності і тривалості виконання вправ, учням з 
ослабленим здоров'ям можна займатися на уроках індивідуально або разом з 
класом. 

10. У заключній частині проводиться розбір уроку. Необхідно 
індивідуально підходити до розбору проведѐнного заняття. Одним вказати на 
позитивні сторони, як-то підтримати учня, якщо він важко засвоює матеріал, 
іншому зробити зауваження на неправильне виконання вправи або 
технічного прийому. Вправи або гра даються, як правило, на увагу. 

11. Протягом усього уроку до роботи помічниками вчителя залучаються 
присутні учні, в обов'язки яких входить суддівство ігор, естафет і підготовка 
інвентарю до занять і під час уроку, а так само складування його після 
заняття. 

12. Уроки зі спортивних ігор можна проводити на відкритому повітрі. 
Тут ми вирішуємо такі важливі завдання як профілактика захворювань і 
загартовування. Не можна не відзначити, що ці заняття висувають високі 
вимоги до їх організації і техніці безпеки. 

13. Для більш успішного оволодіння навичками спортивних ігор, учні 
отримують домашнє завдання. Найчастіше це розвиток фізичних якостей, 
оскільки процес удосконалення технічних прийомів супроводжується 
складністю одночасного виконання цих прийомів і використання інвентарю. 
[3] 

Таким чином, в процесі навчання і вдосконалення відбувається освоєння 
технічних прийомів і тактичних дій від початкових умінь до спортивної 
майстерності. 
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ВПЛИВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФІЗИЧНИЙ 

СТАН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Результати досліджень науковців сучасності показують, що здоров’я 

студентської молоді у сучасних умовах існування суспільства вимагає 

особливої уваги, і велика роль у зміцненні здоров'я належить різноманітним 

засобам фізичної культури. Багато авторів вказують на необхідність 

впровадження нових форм фізичної культури в навчальний процес з 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах, оскільки традиційні 

форми занять на сучасному етапі не завжди відповідають інтересам тих, хто 

займається. 

Більшість учених сходяться в думці, що головною причиною 

передчасного вичерпання функціональних ресурсів організму, яке 

призводить до зростання захворюваності, є обмежена фізична активність. 

Тому вважається, що найперспективнішим і економічно вигідним шляхом 

подолання такого недоліку є впровадження у повсякденне життя 

інноваційних технологій фізичного виховання [1]. 

Фізичне виховання у вищих навчальних закладах є важливим елементом 

освіти, провідним завданням якого є оволодіння студентами знаннями, 

уміннями і навичками управління власним фізичним розвитком, формування 

культури здоров'я і відповідального ставлення до нього, удосконалення 

фізичної і психічної підготовки для підтримки здорового, активного способу 

життя і професійної діяльності. Основним засобом реалізації цих завдань 

виступає навчальна дисципліна «Фізичне виховання» [1].  

За офіційними даними рівень фізичного здоров’я чоловіків поступається 

представницям жіночої статі. Показник захворюваності українських жінок на 

12% вищий, ніж аналогічний у чоловіків, що відображається на якості життя, 

зокрема на зниженні фізичної і розумової працездатності, репродуктивної 

функції, виникненні проблем психічного та психологічного характеру тощо. 

Більшість учених сходяться в думці, що головною причиною такого 

феномена є обмежена фізична активність. Тому вважається, що 

найперспективнішим і економічно вигідним шляхом подолання такого 

недоліку є впровадження у повсякденне життя інноваційних технологій 

фізичного виховання [2]. 

Результати досліджень дослідників підтверджують, що рівень аеробної 

продуктивності осіб жіночої статі 18-22 років у середньому відповідає 

“відмінному”. Особи чоловічої статі поступаються жінкам рівнем аеробної 

продуктивності: з 18 до 20 років він “посередній”, у 21 рік знаходиться на 

межі “посереднього” й “нижче посереднього”, а у 22 роки “нижче 
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посереднього”. Середня величина анаеробної лактатної продуктивності у                 

18-22 роки незалежно від статі нижча за належну. Для забезпечення 

належного рівня соматичного здоров’я молоді необхідно підвищувати 

аеробну та анаеробну лактатну продуктивність [4]. 

Науковцями доведено, що зростання аеробної та анаеробної лактатної 

продуктивності можливе лише при застосуванні тренувань періодичністю не 

менше трьох разів на тиждень і величиною внутрішнього об’єму не нижче 

порогового рівня. Порогова величина внутрішнього об’єму навантаження, 

яка забезпечує приріст аеробної продуктивності, становить у середньому 

43,8% від максимально допустимої [3]. 

Бігові тренування у змішаному режимі енергозабезпечення ефективніше 

підвищують аеробну продуктивність організму, ніж в аеробному. Найбільш 

ефективному зростанню аеробної продуктивності сприяє комплексне 

почергове застосування в мікроциклі тренувань в аеробно-анаеробному 

режимі енергозабезпечення із застосуванням безперервного методу і в 

анаеробно-аеробному режимі із застосуванням повторного методу.  

Тренування в аеробному режимі енергозабезпечення більш ефективно 

впливають на аеробну продуктивність організму при застосуванні 

безперервного методу, ніж повторного. Вплив на показники аеробної 

продуктивності значно посилюється за умови триразової стимуляції під час 

бігу анаеробних процесів енергозабезпечення [4]. 

Підвищення анаеробної лактатної продуктивності можливе лише при 

застосуванні бігових тренувань змішаного режиму енергозабезпечення. 

Величина приросту показників анаеробної лактатної продуктивності 

залежить від ступеня активізації анаеробних метаболічних процесів, а також 

величини внутрішнього об’єму навантаження. Незалежно від методу 

тренувань бігові навантаження в анаеробно-аеробному режимі 

енергозабезпечення ефективніше впливають на анаеробну лактатну 

продуктивність організму, ніж в аеробно-анаеробному [3].  

Існують статеві особливості корекції аеробної та анаеробної лактатної 

продуктивності організму біговими навантаженнями аеробної та анаеробної 

спрямованості. Унаслідок тренувань в аеробному режимі енергозабезпечення 

в осіб жіночої статі відбувається більший приріст показників аеробної 

продуктивності, ніж у представників чоловічої статі. Бігові навантаження, які 

активно стимулюють анаеробні метаболічні процеси, ефективніше 

впливають на анаеробну лактатну продуктивність осіб чоловічої статі. 

Тренування величиною внутрішнього об’єму одного заняття не нижче 43, 8% 

від максимально допустимого та періодичністю занять 3 рази на тиждень 

підвищують аеробну продуктивність організму до безпечного рівня здоров’я 

у жінок при навантаженнях як в аеробному, так і в аеробно-анаеробному 

режимах енергозабезпечення. У осіб чоловічої статі досягти такого рівня 

здоров’я можливо лише при навантаженнях в анаеробно-аеробному режимі 

енергозабезпечення [3].  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

На сьогоднішній день у вищих закладах освіти України активно 

впроваджуються елементи дистанційного навчання, але основний метод 

навчання – це аудиторне заняття, що передбачає фізичну присутність 

викладача та студентів. Проте в умовах загальнонаціонального карантину, 

пов’язану з світовою пандемією COVID-19, найбільші проблеми в організації 

освітнього процесу виникають з дисципліни «Фізичне виховання», 

методичне забезпечення розроблені без належного урахування специфіки 

дисципліни і необхідності відповідної матеріальної бази згідно до робочої 

програми. Тому дослідження різних засобів та їх можливостей максимально 

наблизити дистанційне навчання до реальних занять з фізичного виховання. 

Науковці вивчають основні напрямки та найбільш актуальні й 

перспективні шляхи використання нових інформаційних технологій у 

навчальному процесі з фізичного виховання, перспективи розвитку та 

https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s4204
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основні завдання дистанційного навчання. Над проблемою організації 

дистанційного навчання, розробками тестів та дистанційних курсів 

працюють провідні фахівці в галузі фізичного виховання. Особливу увагу 

приділяють дистанційній освіті майбутніх фахівців з фізичного виховання у 

ЗВО [3].  

Останнім часом навчальний процес набуває змішаного характеру, що 

передбачає традиційне навчання з використанням онлайн-технологій. 

Зокрема, до таких можна віднести: інтернет-ресурси, офіційні сайти, 

платформи для проходження тестів та виконання певних завдань. Такі 

методи використовуються як у вивченні дисциплін шкільного курсу, так і 

вищої школи [4].  

“Дистанційне навчання представляє собою нову організацію освіти, що 

ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів отримання 

знань, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також 

на принципах самоосвіти” [2]. 

Великої популярності серед закладів вищої освіти набуває система 

управління навчанням (LNS) – Moodle. Дана система дає можливість 

регулювати роботу усіх відділів, які приймають участь в освітньому процесі, 

починаючи від інформаційного призначення до оцінювання діяльності 

студента. Проте викладачу доцільно використовувати й інші програмні 

забезпечення для створення умов, які сприятимуть максимальному 

засвоєнню та закріпленню навчального матеріалу [1]. Особливо це стосується 

викладачів з фізичного виховання, оскільки даний предмет передбачає 

відтворення спеціальної рухової діяльності та використання певної 

матеріальної бази в залежності від тематики заняття.  

В умовах дистанційного навчання виникає необхідність видозміни 

проведення занять та створення нового пакету навчально-методичних 

засобів, які дають можливість без значних відхилень від робочої програми та 

складених тематичних планів виконати навчальне навантаження. В системі 

Moodle та Google Classroom можна створювати «уроки» з відповідними 

завданнями, завантажувати або «прив’язувати» відео з комплексами вправ, 

які відповідають темі, або наближені до неї. Наприклад, з волейболу можна 

використовувати комплекси імітаційних вправ, спеціальних вправ 

волейболіста без використання м’яча та сітки; з легкої атлетики – спеціальні 

бігові вправи на місці, статичні вправи, вправи з предметами для розвитку 

фізичних якостей [5].  

Skype та Zoom дають безпосередню можливість працювати з групою 

студентів в режимі реального часу, демонструвати комплекси вправ, 

спостерігати за технічним виконанням елементів та давати рекомендації 

студентам. Дані ресурси сприяють зручному спілкуванні, що дає емоційно 

збагачене подання матеріалу, проте вони вимагають стабільного інтернет-

зв’язку, який не у всіх може бути з певних причин (географічних, 

матеріальних). 

Отже, школи та заклади вищої освіти при будь-яких епідеміях або 

масових хворобах – це перші установи, які закриваються на карантин. Ці дії є 
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цілком логічними, оскільки учні та студенти знаходяться в одному 

приміщенні на протязі дня і постійно контактують один з одним. На жаль, в 

наших реаліях популярним рішенням є практично повна зупинка освітнього 

процесу на час карантину, якщо це епідемія грипу чи іншого короткочасного 

захворювання. Проте під час введення карантину з метою уникнення 

поширення коронавірусної інфекції Covid-19, педагоги і міністерство освіти в 

тому числі зрозуміли, що припиняти повністю навчальний процес на такий 

тривалий час призведе до освітньої кризи.  

Але, в цілому, варто відзначити, що для розміщення матеріалів не 

потрібно якогось занадто дорогого або складного софта. Підійдуть звичні 

нам всім хмарні сховища як Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive і т.д. 

У них можна ділитися з користувачами усіма необхідними файлами, які 

будуть в постійному доступі. Хоча, звичайно ж, для зручності краще 

модернізувати веб-сайт навчального закладу, створивши опції в особистих 

кабінетах студентів, щоб вони могли отримувати всю необхідну інформацію 

в одному місці. Проте викладення певних матеріалів не дає можливості 

перевірити чи засвоїв студент (учень) певний базовий матеріал і чи взагалі 

його опрацьовував. Тому потрібно працювати над можливостями 

використовувати інші засоби для контролю, зворотного зв’язку, мотивації. 

Особливу увагу потрібно звернути на те, що деякі плагіни, додатки не 

працюють в якісному режимі при підключенні більше 5-10 осіб, що значно 

погіршує ефективність роботи.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ 

 

Довгий час спорт розглядався як спосіб залишатися здоровим і у формі, 

але його значення йде набагато далі. Насправді, заняття спортом навчають 

таких життєвих уроків, як дисципліна, відповідальність, впевненість у собі, 

відповідальність та робота в команді [3]. 

Дослідження показали, що фізичні вправи збільшують приплив крові до 

мозку і допомагають тілу будувати більше зв’язків між нервами, що 

призводить до підвищення концентрації, покращення пам’яті, стимулювання 

творчості та кращого розвитку навичок вирішення проблем. Загалом, заняття 

спортом допомагають вашому мозку розвиватися і покращують його роботу. 

Курси фізкультури, які викладаються в університетах, формують 

загальний фізичний стан, підготовку та фізичну досконалість студента. 

Заняття спортом – це в першу чергу профілактика різних захворювань, 

особливо високого кров’яного тиску та ішемічної хвороби серця. Ці 

порушення зазвичай спостерігаються у технологів і вимагають тривалого 

лікування [5]. 

Під час тренувань ефективність підвищується, про це свідчить 

зростаюча здатність виконувати велику роботу за певний період часу. Коли 

ваш відпочинок збільшується, ваш пульс зменшується, це можна 

спостерігати у студентів які працюють інтенсивніше, але менше 

втомлюються. Це свідчить про те, що відпочинок, а головне, сон повністю 

використовується організмом. 

Професійна діяльність студентів пов’язана з фізичною працею, а 

значить, вони повинні бути фізично підготовленими. Все це можна зробити 

за допомогою регулярних і фізичних вправ. Фізичне здоров’я стає все більш 

важливим через потребу суспільства у продуктивній робочій силі. Крім того, 

спортивна культура та фізична активність дають нам більше, ніж просто 

відчуття фізичної досконалості, вони надають нам сили та формують наш 

дух. Підвищити рівень моральності, необхідний у сучасному суспільстві [1]. 

Я вважаю, що заняття спортом навчають студентів боротися з невдачами 
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і розчаруваннями в житті. Я зрозуміла, що не завжди досягаються бажані 

результати, але, незважаючи ні на що, кожен повинен вистояти і не 

здаватися. Спорт дає нам позитивний настрій, де ми бачим падіння як спосіб 

навчитися піднімати себе. 

Крім того, фізичні вправи — це чудовий спосіб вийти зі стресового 

студентського життя, яке пов’язане з домашніми завданнями, презентаціями 

та груповими проектами. Насправді заняття спортом допомагають студентам 

розслабитися та зменшити їхню тривожність. Медичні працівники 

рекомендують фізичну активність як ключову складову будь-якої діяльності 

з боротьби зі стресом [2]. 

Причина, чому більшість студентів не займається спортом, полягає в 

тому, що вони відчувають це лінь і не мають для цього енергії. Однак 

переконання, що інтенсивні заняття спортом виснажують нас, виявилося 

помилковим. Оскільки фізичні вправи перекачують більше кисню через кров 

і роблять всю систему більш активною. Переваги занять спортом насправді 

включають в себе більше енергії для виконання всього іншого, що потрібно 

зробити, щоб керувати своїм напруженим графіком навчального процесу [4]. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що заняття спортом у студентські 

роки мають серйозні переваги. Крім того, що спорт може бути просто 

розважальним, він може допомогти вам краще працювати, більше 

розслаблятися і менше хвилюватися, справлятися з невдачами, краще 

працювати з іншими та підвищувати енергію — усе це допомагає 

збалансувати все інше, що відбувається у нашому житті. 
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	Окремі питання правового статусу холдингів розглядались у роботах І.В. Бейцун, А.Р. Горбунова, С.М. Грудницької, Д.В. Задихайла, Т. Келлера, А.І. Кушнір, В.В. Лаптєва, І.В. Лаптєва, К.Я. Портной, І.С. Шиткіної, Г.В. Уманців та ін.
	Зокрема специфічними ознаками холдингу вона називає: 1) наявність стійких внутрішніх відносин контролю і залежності між головною компанією та іншими учасниками холдингу, які закріплені у договорі про створення холдингу і в статутах його учасників, що ...
	На підставі проведеного аналізу наукових підходів до поняття холдингу, законодавства та господарської практики сформульовано наступне його визначення, як учасника господарських відносин: холдинг – це група підприємств простої чи складної структури, до...
	Холдинги характеризуються високим рівнем організації акціонерного капіталу. Через них налагоджується функціональна взаємодія капіталів, що належать різним за профілем діяльності підприємствам, включаючи пряме їх злиття і втрату самостійності. У складі...
	Як правило, найбільш вагомими мотивами створення холдингових компаній у країнах з розвинутою економікою є такі:
	 придбання контролю над підприємствами;
	 можливість концентрації капіталів, більш вільне їх перетікання і на цій основі оптимізація інвестиційного процесу;
	 консолідація діяльності групи підприємств з метою зменшення податкових платежів. Це досягається шляхом укладення угод між підприємствами, відповідно до яких їх прибутки чи збитки переводяться безпосередньо до холдингової компанії, що дозволяє холдин...
	 залучення додаткових виробничих потужностей у результаті поглинання підприємств;
	 можливість диверсифікації виробництва, зниження ризику при виході на ринок;
	 розподіл господарських ризиків між різноманітними дочірніми фірмами;
	 проникнення через холдинг в інші сфери виробництва і збуту товарів;
	 проведення загальної технічної, економічної, кадрової політики та здійснення контролю за дотриманням спільних інтересів підприємств.
	До складу холдингу входять:
	 головне підприємство, яке здійснює контроль і управління дочірніми підприємствами ;
	 дочірні підприємства, контрольними пакетами котрих володіє головне підприємство;
	 асоційовані підприємства, вкладення в які не дозволяють головному підприємству повністю контролювати їх і визначати основні напрямки фінансово-господарської діяльності;
	 підприємства, вкладення в які не дають права участі в управлінні;
	інші господарські суб’єкти. [3, с. 15].
	Отже, з юридичної точки зору холдинг - це об’єднання з частковою правоздатністю. Підприємства, що перебувають під контролем холдингу, не втрачають своєї юридичної самостійності, а холдингова компанія як сукупність організацій не набуває статусу юридич...
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