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1. Поняття та способи забезпечення зобов'язань  

2. Неустойка. 

3. Порука. 

4. Гарантія. 

5. Завдаток. 

6. Застава. 

7. Притримання. 
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Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття, зміст та види способів забезпечення виконання 

зобов’язань;  специфіку застосуваня способів забезпечення виконання 

зобов’язань. 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо способів 

забезпечення виконання зобов’язань; аналізувати юридичні факти, які є 

підставами встановлення способів забезпечення виконання зобов’язань; 

правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих 

ситуацій. 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від виконання договірних зобов'язань. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у застосуванні різних засобів, спрямованих на забезпечення 

належного виконання зобов'язань. У зв'язку з цим у цивільному праві 

розроблено складну систему видів забезпечення виконання зобов'язань.  

Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих 

забезпечувальних інструментів на практиці. Їх функціональне призначення в 

сучасних умовах важко переоцінити. Тож, визначивши актуальність, 

необхідність та мету лекції, слід перейти до розгляду першого питання, яким є : 

 

 

 



5 
 

I. ПОН ТТ  ТА СПОСО И ЗА ЕЗПЕЧЕНН   
 

Забезпечення виконання зобов’язань – це передбачені законом або 

договором спеціальні заходи, спрямовані на додаткове стимулювання 

належного виконання зобов’язання боржником шляхом встановлення 

невигідних наслідків у разі невиконання чи неналежного виконання останнього. 

Згідно з ЦК до них належать: неустойка, порука, гарантія, застава, притримання 

та завдаток. Використання залежить від сутності забезпечуваного зобов'язання: 

для зобов'язань, що виникають з договору позики чи кредитного договору, 

найбільш прийнятними є такі забезпечення, як застава, порука, гарантія. Якщо 

ж мова йде про зобов'язання з виконання робіт чи надання послуг, доцільніше 

використовувати неустойку, оскільки інтерес кредитора полягає не в отриманні 

від боржника певної суми грошей, а у одержанні певного результату. Учасники 

зобов'язання можуть передбачити декілька видів забезпечення одночасно. 

Забезпечення може надаватися: а) боржником за основним зобов'язанням 

(неустойка, завдаток); б) третьою особою (порука, гарантія); в) а також чи то 

боржником, чи то третьою особою (застава). 

Способи забезпечення виконання зобов'язань класифікуються за різними 

критеріями. Зокрема, вони можуть бути поділені на особисті та речові 

забезпечення. У разі встановлення особистого забезпечення (неустойка, порука, 

гарантія) попереднє виділення майна з метою забезпечення не відбувається. 

Кредитор покладається лише на ділову репутацію, порядність боржника або 

третьої особи (поручителя, гаранта) та свою оцінку їх платоспроможності. 

Речове забезпечення (застава) зменшує ризик кредитора, бо у цьому випадку 

він «вірить» не особі, а конкретному, заздалегідь визначеному (виділеному) 

майну, на яке у разі необхідності буде звернене стягнення для задоволення його 

інтересів. 

Характерні риси: 

1. Загальна спрямованість, яка полягає у наданні кредиторові певних 

гарантій стосовно задоволення його вимог. 

2. Виникнення особливого (акцесорного) зобов’язання, специфіка якого 

полягає у додатковому характері щодо головного зобов’язання. Недійсність 

головного зобов’язання тягне за собою недійсність додаткового зобов’язання. 

3. Кожен із способів забезпечення виконання зобов’язань припиняється у 

разі припинення головного зобов’язання. 

 

ВИСНОВКИ З I. ПИТАНН : 

 

Забезпечення виконання зобов’язань – це передбачені законом або 

договором спеціальні заходи, спрямовані на додаткове стимулювання 

належного виконання зобов’язання боржником шляхом встановлення 

невигідних наслідків у разі невиконання чи неналежного виконання останнього. 

Згідно з ЦК до них належать: неустойка, порука, гарантія, застава, притримання 

та завдаток. Використання залежить від сутності забезпечуваного зобов'язання: 
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II. НЕУСТОЙКА 

Неустойка - це визначена законом чи договором грошова сума або інше 

майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі невиконання або 

неналежного виконання зобов'язання. Предметом неустойки може бути 

грошова сума, рухоме чи нерухоме майно. 

Різновиди неустойки: штраф і пеня  Штрафом визнається неустойка, 

що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 

зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 

несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення 

виконання, це тривала неустойка, сума якої збільшується з кожним днем 

прострочення. 

Характерні риси неустойки: 1). стягується лише за факт винного 

порушення зобов'язання, незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих 

невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання; 2). невигідні наслідки 

порушення зобов'язання (розмір відповідальності у вигляді неустойки) сторони 

знають заздалегідь - вже на момент укладення основного зобов'язання, оскільки 

чи то самі визначають його договором, чи то він визначений безпосередньо 

актом цивільного законодавства. 

У відповідності з підставами встановлення розрізняють договірну та 

законну неустойки. Договірна неустойка встановлюється домовленістю сторін. 

Тому її розмір, співвідношення із збитками, порядок обчислення залежать 

цілком від сутності відносин за основним зобов'язанням і волі його учасників. 

Законна неустойка визначається актом цивільного законодавства і 

застосовується незалежно від того, передбачений чи ні обов'язок її сплати 

домовленістю сторін. Скасувати її сторони не можуть, але можуть збільшити 

розмір порівняно з тим, що встановлений актом цивільного законодавства. 

Зменшити її розмір можуть лише у разі, якщо інше не передбачено актом 

цивільного законодавства. 

Щодо збитків неустойка диференціюється на штрафну, залікову, виключну 

та альтернативну. 

Неустойка, що стягується понад збитки, називається штрафною 

(кумулятивною). Вказана неустойка мас значення загального правила (ст. 624 

ЦК) і застосовується у всіх випадках, якщо договором не передбачені інші види 

неустойки. Договором може бути встановлено обов'язок відшкодувати збитки 

лише у тій частині, у якій вони не покриті неустойкою. Остання у цьому разі 

матиме заліковий характер. Виключна неустойка обмежує відповідальність за 

невиконання чи неналежне виконання тільки сплатою неустойки і виключає 

вимоги про відшкодування збитків. 

Закон дозволяє сторонам за договором встановлювати можливість 

стягнення кредитором або неустойки, або збитків. Така неустойка одержала 

назву альтернативної. Суд може зменшити розмір неустойки але не виключити 

повністю її стягнення. Вона може бути зменшена , якщо вона є надмірно 

високою, перевищує розмір завданих збитків та за наявності інших обставин, 

які мають істотне значення. (ступінь виконання зобов’язання боржником; 
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майновий стан сторін, котрі беруть участь у зобов’язанні, тощо). Неустойка 

може бути зменшена тільки до розміру заподіяних кредиторові збитків, 

причому відшкодування останніх повинно поставити потерпілу сторону не у те 

становище, у якому вона перебувала до укладення договору, а у становище, 

якого вона набула б, якби договір було виконано належним чином.. 

Сплата (передача) неустойки і відшкодування збитків не звільняють 

боржника від виконання зобов'язання у натурі, якщо інше не встановлено 

законом або договором (ч. 1 ст. 622 ЦК).  

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Неустойка - це визначена законом чи договором грошова сума або інше 

майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі невиконання або 

неналежного виконання зобов'язання. Предметом неустойки може бути 

грошова сума, рухоме чи нерухоме майно. 

Різновиди неустойки: штраф і пеня  Штрафом визнається неустойка, 

що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 

зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 

несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення 

виконання, це тривала неустойка, сума якої збільшується з кожним днем 

прострочення.У відповідності з підставами встановлення розрізняють договірну 

та законну неустойки. Щодо збитків неустойка диференціюється на штрафну, 

залікову, виключну та альтернативну. 

 

ІІІ ПОРУКА 

 

Сутність поруки як способу забезпечення виконання зобов'язання полягає 

у тому, що третя особа (поручитель) зобов'язується перед кредитором іншої 

особи нести відповідальність у разі невиконання останньою її обов'язку перед 

кредитором. Отже, поручитель не зобов'язаний виконувати обов'язок боржника 

за основним зобов'язанням (реальне виконання останнього іншою особою часто 

бувас взагалі неможливим). Його роль цілком доцільно обмежена законодавцем 

обов'язком нести відповідальність за боржника. Однак поручитель має право 

виконати забезпечене ним зобов'язання з метою запобігти сплаті кредитору 

додаткових сум, що можуть бути викликані простроченням виконання 

(проценти, збитки). 

Порука оформлюється договором між поручителем і кредитором за 

основним зобов'язанням або як тристоронній договір між поручителем, 

боржником та кредитором. Суб'єктами договору поруки можуть бути як 

фізичні, так і юридичні особи. Виплати винагороди за надану послугу 

поручитель має право вимагати тільки тоді, коли про це є спеціальна угода між 

ним і боржником. Договір поруки є консенсуальним, письмової форми. 

Недодержання останньої робить договір нікчемним. За бажанням сторін він 

може бути нотаріально посвідчений.  
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За загальним правилом боржник та поручитель відповідають перед 

кредитором як солідарні боржники. Отже, кредитор може заявляти свої вимоги 

як до боржника за основним зобов'язанням, так і до поручителя. Але договором 

поруки може бути встановлена субсидиарна відповідальність поручителя перед 

кредитором (ч. 1 ст. 554 ЦК). У цьому випадку до пред'явлення вимоги 

поручителю кредитор повинен пред'явити вимогу до основного боржника. 

Якщо останній відмовився задовольнити вимогу кредитора або той не одержав 

від нього в розумний строк відповіді на пред'явлену вимогу, кредитор може 

пред'явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну 

відповідальність. 

У договорі поруки можуть брати участь з боку поручителя декілька осіб. 

За загальним правилом, особи, які спільно дали поруку, відповідають перед 

кредитором солідарно. Особи, котрі надали поруку за різними договорами 

поруки, не несуть солідарної відповідальності перед кредитором, якщо інше на 

встановлено договором. 

Обсяг відповідальності поручителя визначається договором. Якщо 

відповідна умова у ньому відсутня, поручитель має відповідати перед 

кредитором в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, 

процентів, неустойки, відшкодування збитків (ч. 2 ст. 554 ЦК).  

Порука припиняється у разі: припинення забезпеченого порукою 

зобов'язання; зміни основного зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок 

чого збільшується обсяг його відповідальності; переведення боргу на іншу 

особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника; відмови кредитора 

прийняти належне виконання, запропоноване боржником чи поручителем; 

спливу строку, на який надана порука. 

Строк поруки визначається договором. Якщо строк дії договору поруки 

не встановлений у договорі, законодавство передбачає два правила залежно від 

того: визначеним чи невизначеним є строк дії основного зобов'язання. Якщо 

строк дії останнього зобов'язання визначений, порука припиняється, коли 

кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного 

зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного 

зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення 

вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до 

поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки. Строки 

не можуть бути призупинені, перервані чи відновлені. Тільки у їх межах 

кредитор може вимагати від поручителя виконання його обов'язку, нести 

відповідальність за боржника. 

 

ВИСНОВКИ З III ПИТАНН : 

 

Сутність поруки як способу забезпечення виконання зобов'язання полягає 

у тому, що третя особа (поручитель) зобов'язується перед кредитором іншої 

особи нести відповідальність у разі невиконання останньою її обов'язку перед 

кредитором.  
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Порука оформлюється договором між поручителем і кредитором за 

основним зобов'язанням або як тристоронній договір між поручителем, 

боржником та кредитором. Суб'єктами договору поруки можуть бути як 

фізичні, так і юридичні особи. У договорі поруки можуть брати участь з боку 

поручителя декілька осіб. Обсяг відповідальності поручителя визначається 

договором.  

Порука припиняється у разі: припинення забезпеченого порукою 

зобов'язання; зміни основного зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок 

чого збільшується обсяг його відповідальності; переведення боргу на іншу 

особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника; відмови кредитора 

прийняти належне виконання, запропоноване боржником чи поручителем; 

спливу строку, на який надана порука. 

Строк поруки визначається договором. Якщо строк дії договору поруки 

не встановлений у договорі, законодавство передбачає два правила залежно від 

того: визначеним чи невизначеним є строк дії основного зобов'язання.  

 

IV  ГАРАНТІ  

 

За гарантією банк, інша кредитна установа, страхова організація (гарант) 

гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником 

(принципалом) свого обов'язку. Гарантами можуть бути лише банки, інші 

кредитні установи або страхові організації. Гарантія діє протягом строку, на 

який її видано, і чинна від дня її видачі, якщо у ній не встановлено інше.Обсяг 

відповідальності гаранта перед бенефіціаром  - сума, на яку видано гарантію. 

Право бенефідіара щодо гаранта на отримання відповідної грошової суми 

реалізується шляхом заявления письмової вимоги (наприклад, претензії), до 

якої додаються документи, вказані у гарантії. Заявити вимогу до гаранта 

можливо лише у межах строку, на який видано гарантію. Останній є 

преклюзивним і відновленню не підлягає. У вимозі до гаранта кредитор 

повинен вказати, у чому полягає порушення боржником основного 

зобов'язання, забезпеченого гарантією. 

Гарантії поділяються на відкличні та безвідкличні. Якщо у гарантії не 

зафіксовано, що вона може бути відкликана гарантом, гарантія визнається 

безвідкличною. 

На відміну від інших способів забезпечення виконання зобов'язання, які 

мають похідний (акцесорний) характер, гарантія є незалежною від основного 

зобов'язання. Припинення такого зобов'язання або визнання його недійсним не 

тягне за собою припинення гарантії, навіть тоді, коли у ній міститься посилання 

на основне зобов'язання. Відмовитися від задоволення вимог кредитора гарант 

може тільки тоді, коли останні не відповідають умовам гарантії або сплинув 

строк її дії. Незалежність гарантії від основного зобов'язання підкреслюється і 

правилом, встановленим ч. З ст. 565 ЦК. Гарант, який після пред'явлення до 

нього вимоги кредитором дізнався про недійсність основного зобов'язання або 

про його припинення, повинен негайно сповістити про це кредитора та 
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боржника. Однак при отриманні, незважаючи на таке повідомлення, повторної 

вимоги бенефіціара гарант зобов'язаний його задовольнити. До отримання 

повторної вимоги та збігу розумного часу на її розгляд гарант не вважається 

таким, що вдався до прострочення за своїм зобов'язанням перед бенефіціаром. 

Зобов'язання гаранта перед кредитором припиняються у разі: сплати 

кредиторові суми, на яку видано гарантію; закінчення строку дії гарантії; 

відмови кредитора від своїх прав за гарантією через повернення її гарантові або 

шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за 

гарантією. Гарант, якому стало відомо про припинення гарантії, повинен 

негайно повідомити про це боржника. 

 

ВИСНОВКИ З IV ПИТАНН : 

 

За гарантією банк, інша кредитна установа, страхова організація (гарант) 

гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником 

(принципалом) свого обов'язку. Гарантами можуть бути лише банки, інші 

кредитні установи або страхові організації. Гарантія діє протягом строку, на 

який її видано, і чинна від дня її видачі, якщо у ній не встановлено інше. 

Обсяг відповідальності гаранта перед бенефіціаром  - сума, на яку видано 

гарантію.Гарантії поділяються на відкличні та безвідкличні. Якщо у гарантії не 

зафіксовано, що вона може бути відкликана гарантом, гарантія визнається 

безвідкличною. 

 

V ЗАВДАТОК 

Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові 

боржником в рахунок належних з нього за договором платежів, на 

підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. Обмежень 

стосовно суб'єктного складу договору про встановлення завдатку ЦК не 

містить. 

Завдаток виконує три функції: платіжну, бо передається в рахунок 

належних за договором платежів. Вона виконується завдатком лише у разі 

належного виконання сторонами договірних зобов'язань. У випадку 

невиконання зобов'язань завдаток як засіб цивільно-правової відповідальності 

починає відігравати штрафну та компенсаційну роль;посвідчувальну, оскільки 

сплата завдатку є доказом факту укладення основного договору. Але не завжди: 

якщо договір у відповідності з вимогами актів цивільного законодавства 

підлягає державній реєстрації, передача завдатку не може розглядатися як 

безперечний факт підтвердження укладення договору, бо такий правочин 

вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації (ст. 210 ЦК), а, отже 

саме державна реєстрація договору - єдине підтвердження факту його 

укладення;забезпечувальну, бо є способом стимулювання сторін до виконання 

зобов'язання та відшкодування їх інтересів у разі невиконання: коли за 

невиконання зобов'язання відповідальною є сторона, яка передала завдаток, він 

залишається у другої сторони; якщо ж за невиконання зобов'язання 
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відповідальна сторона, яка отримала завдаток, вона зобов'язана повернути 

останній та додатково сплатити суму в розмірі завдатку або його вартості. 

Завдатком можуть забезпечуватися лише договірні грошові зобов 'язання (ст. 

570 ЦК).  

Договір про завдаток завжди вчиняється у письмовій формі і вважається 

укладеним лише після виконання обов'язку з передачі предмета завдатку 

контрагентові (є реальним).Згідно зі ст. 570 ЦК, якщо не буде встановлено, що 

сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона 

вважається авансом (аванс - повний або частковий платіж за договором). Аванс, 

як і завдаток, виконує посвідчувальну та платіжну функції, але не є способом 

забезпечення виконання зобов'язання. Якщо сторона, що одержала аванс, не 

виконала своїх зобов'язань, інша сторона має право вимагати лише повернення 

авансу, а не сплати його подвійної суми. і, навпаки, якщо відповідальною за 

невиконання зобов'язання буде сторона, що передала аванс, вона має право 

вимагати його повернення. Завдаток за своїми наслідками може бути 

прирівняний до авансу (тобто підлягає поверненню) лише при наявності 

наступних обставин: 1) у випадку припинення зобов'язання до початку його 

виконання; 2) внаслідок неможливості його виконання (наприклад, у разі 

випадкового знищення майна, що підлягало передачі за договором). 

Завдаток щодо збитків має заліковий характер, тобто збитки підлягають 

відшкодуванню з урахуванням суми (вартості) завдатку. Однак у договорі 

сторони можуть домовитися, що у разі невиконання зобов'язання їх 

відповідальність буде обмежена пише сумою завдатку.  

Втрата завдатку особою, яка його видала, або сплата подвійної суми завдатку 

особою, котра його отримала, не припиняють зобов'язання, забезпеченого 

завдатком та відповідно не звільняють вказаних осіб від необхідності його 

виконання.  

 

ВИСНОВКИ З V ПИТАНН : 

 

Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові 

боржником в рахунок належних з нього за договором платежів, на 

підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. Обмежень 

стосовно суб'єктного складу договору про встановлення завдатку ЦК не 

містить. 

Завдаток виконує три функції: платіжну, посвідчувальну, 

забезпечувальну.Договір про завдаток завжди вчиняється у письмовій формі і 

вважається укладеним лише після виконання обов'язку з передачі предмета 

завдатку контрагентові (є реальним).Згідно зі ст. 570 ЦК, якщо не буде 

встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є 

завдатком, вона вважається авансом (аванс - повний або частковий платіж за 

договором).  
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VI ЗАСТАВА 

 

Застава - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання, при якому 

кредитор-заставодержатель має право у разі невиконання боржником 

(заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за 

рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього 

боржника, якщо інше не встановлено законом. 

Застава може виникати на підставі закону, договору та судового рішення 

(ст. 574 ЦК). До «законної» застави застосовуються положення ЦК щодо 

застави, яка виникає на підставі договору, коли інше не встановлене законом. 

Заставою можуть забезпечуватися і вимоги, які виникнуть у майбутньому (ст. 

573 ЦК): 1) забезпечення умовних (з відкладальною умовою) правочинів, у 

яких права та обов'язки сторін виникають або припиняються залежно від 

настання певної обставини, стосовно котрої невідомо, настане вона чи ні; 2) 

забезпечення зобов'язань, які можуть виникнути між заставодержателем і 

заставодавцем, за умови визначення їх суті, розміру і строку виконання. 

Згідно з ч. 2 ст. 589 ЦК застава забезпечує вимогу кредитора-

заставодержателя у повному обсязі, включаючи сплату процентів, неустойки, 

відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат 

на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку з 

пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором. 

Предметом застави може бути будь-яке майно (речі, гроші, цінні папери, 

майнові права), за винятком тих обмежень, що встановлюються законом. Не 

може бути заставлене: 1) майно, вилучене з цивільного обороту; 2) національні 

культурні та історичні цінності, яні є об'єктами державної власності і занесені 

або підлягають занесенню до Державного реєстру національної культурної 

спадщини; 3) інше майно, застава якого прямо заборонена законом. Крім того, 

не можуть бути заставлені вимоги, що мають особистий характер (вимоги про 

стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної житт). 

Сторонами договору застави є заставодержатель - кредитор за основним 

зобов'язанням та заставодавець - особа, яка надає майно у заставу. Кредитор-

заставо-держатель набуває заставне право на заставлене майно. Отже, річ, яка е 

власністю однієї особи, стає обтяженою на користь іншої. Тому кредитора-

заставодержатсля інакше називають обтяжувач, а право застави, яке йому 

належить, забезпечувальним обтяженням. 

Укладати договір застави можуть фізичні особи, юридичні особи, 

держава, інші суб'єкти публічного права. Згідно з ч. 2 ст. 583 ЦК надати майно 

у заставу може: 1) власник речі або особа, якій належить майнове право; 2) 

особа, якій власник речі або особа, котрій належить майнове право, передали 

річ чи майнове право і право заставити майно (зокрема, до категорії 

невласників, які можуть заставити майно, належать державні та комунальні 

підприємства, що володіють, користуються і розпоряджаються майном на праві 

повного господарського відання). 
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Договір застави укладається у письмовій формі під острахом нікчемності 

(ст. 547 ЦК). Якщо предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, 

договір застави підлягає нотаріальному посвідченню. Таке посвідчення 

здійснюється за місцем знаходження нерухомого майна, договору застави 

космічних об'єктів - за місцем їх реєстрації. У інших випадках договір застави 

може бути нотаріально посвідчений, якщо на цьому наполягає будь-яка із 

сторін. Недодержання цих вимог тягне за собою нікчемність договору (ст. 14 

Закону «Про заставу»; ст. 220 ЦК). 

Види застави. ЦК визначає лише іпотеку та заклад. Закон «Про заставу»: 

1) заклад; 2) застава товарів у обороті та переробці; 3) застава майнових прав; 4) 

застава цінних паперів. Ці види можуть бути об'єднані під одним терміном 

«застава рухомого майна». 

Заклад  У відповідності з ч. 2 ст. 575 ЦК заклад - це застава рухомого 

майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом - у 

володіння третьої особи. Закладу притаманні дві ознаки: 1) предметом закладу 

можуть виступати тільки рухомі речі; 2) заклад передбачає передачу речі у 

володіння кредитора-заставодержателя (або третьої особи). 

Заставодержатель як володілець чужої речі зобов'язаний: 1) вживати 

заходів, необхідних для збереження предмета застави; 2) утримувати предмет 

застави належним чином; 3) негайно повідомляти другу сторону договору 

застави про виникнення загрози знищення або пошкодження предмета застави. 

Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження чи зменшення вартості предмета 

закладу не з вини заставодержателя, він має право вимагати заміни предмета 

закладу, а у разі відмови заставодавця виконати цю вимогу - достроково 

звернути стягнення на предмет застави. 

Застава товарів у обороті та переробці.  Така застава не передбачає 

передачі предмета застави у володіння заставодержателя. Предметом договору 

застави товарів у обороті та переробці є родові речі (сировина, напівфабрикати, 

комплектуючі вироби, готова продукція тощо). В такому договорі застави 

зазначаються знаходження товарів у володінні заставодавция чи їх 

розташування у певному цеху, на складі, у іншому приміщенні або іншим 

способом. 

Суттєва відмінність такої застави полягає у тому, що заставодавець може 

безперешкодно реалізовувати заставлені товари. Продані товари перестають 

бути предметом застави, а ті, які набуваються заставодавцем (товари того ж 

роду та якості або інші товари, види яких передбачені договором), навпаки, 

стають, заставним забезпеченням з моменту виникнення на них права 

власності. Причому заставодавець зобов'язаний замінити їх іншими товарами 

тієї ж або більшої вартості. Зменшення вартості заставлених товарів 

дозволяється тільки у випадках, якщо це здійснено за домовленістю сторін 

щодо погашення частки початкової заборгованості. 

Застава цінних паперів. Застава векселя або іншого цінного папера, що 

передається шляхом вчинення передаточного надпису (індосаменту), 

здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержа-телю індосованого 
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цінного папера. Застава цінного папера, який не передається шляхом 

індосаменту, здійснюється за договором між за-ставодержателем та особою, на 

ім'я якої виданий цінний папір. За згодою сторін заставлені цінні папери 

можуть бути передані на зберігання у депозит нотаріуса або банку. Купонні 

листки на виплату процентів, дивідендів та інші доходи від права, визначеного 

у цінному папері, будуть предметом застави тільки у випадках, якщо вони 

передані кредитору заставного зобов'язання, у разі, коли інше не передбачено 

договором. 

Звернення стягнення на заставлене рухоме майно. За загальним правилом 

заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави у разі, 

коли забезпечене зобов'язання не буде виконано у встановлений строк. Однак 

законом та договором можуть бути передбачені підстави для дострокового 

звернення стягнення на предмет застави: у разі ліквідації юридичної особи-

заставодавця; у разі порушення заставодавцем правил про розпорядження 

предметом застави, а якщо його вимога не буде задоволена, - звернути 

стягнення на предмет застави. 

Звернення стягнення на рухоме майно здійснюється на підставі рішення 

суду або виконавчого напису нотаріуса, а також у позасудовому порядку згідно 

із Законом «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». 

Застава нерухомого майна (іпотека). Іпотека виділяється, по-перше, тим, що її 

предметом виступає нерухоме майно, а, по-друге, що це майно залишається у 

володінні і користуванні іпотекодавця. 

Іпотека найчастіше забезпечує повернення боргу за кредитним договором 

та за договором позики. Регулюється Законами України «Про іпотечне 

кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні 

сертифікати» від 19 червня 2003 р. та «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. 

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону іпотека є видом забезпечення виконання 

зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні 

іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право у разі невиконання 

боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх 

вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами 

цього боржника.  

На іпотеку поширюються загальні правила застави. Підлягає державній 

реєстрації, але недотримання цієї умови не робить іпотечний договір 

недійсним. Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному 

посвідченню. Закон вводять поняття заставної, якою є борговий цінний папір, 

що засвідчує безумовне право його власника на отриманим від боржника 

виконання за основним зобов 'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню у 

грошовій формі, у разі невиконання основного зобов'язання - право звернути 

стягнення на предмет іпотеки. Вона оформлюється, якщо її випуск 

передбачений іпотечним договором. Вона може передаватися її власником 

будь-якій особі шляхом вчинення індосаменту (передаточного напису).  

Відповідно до вимог ст. 21 Закону заставна складається у письмовій 

формі в одному примірнику на бланку стандартної форми, яка встановлюється 
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Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На всіх 

оригінальних примірниках іпотечного договору робиться відмітка про 

оформлення заставної. Підписують заставну іпотекодавець та 

іпотекодержатель. 

Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі: 

рішення суду; виконавчого напису нотаріуса; згідно з договором про 

задоволення вимог іпотекодержателя.   

 

ВИСНОВКИ З VI ПИТАНН : 

 

Застава - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання, при якому 

кредитор-заставодержатель має право у разі невиконання боржником 

(заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за 

рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього 

боржника, якщо інше не встановлено законом. 

Види застави. ЦК визначає лише іпотеку та заклад. Закон «Про заставу»: 

1) заклад; 2) застава товарів у обороті та переробці; 3) застава майнових прав; 4) 

застава цінних паперів. Ці види можуть бути об'єднані під одним терміном 

«застава рухомого майна». 

Звернення стягнення на рухоме майно здійснюється на підставі рішення 

суду або виконавчого напису нотаріуса, а також у позасудовому порядку згідно 

із Законом «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». 

Іпотека є видом забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, 

що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким 

іпотекодержатель має право у разі невиконання боржником забезпеченого 

іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета 

іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника.  

Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі: 

рішення суду; виконавчого напису нотаріуса; згідно з договором про 

шдоволення вимог іпотекодержателя.   

 

VII ПРИТРИМАНН  

 

Сутність притримання полягає у тому, що кредитору, який правомірно 

володіє річчю, що піддягає передачі боржникові або особі, ним вказаній, надане 

право притримати її у себе до виконання боржником зобов'язання (ст. 594 ЦК), 

за умови невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі чи 

відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків. 

Звернення стягнення на притримувану річ здійснюється у відповідності з 

ЦК (ст. 596, 591) і Законом «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень».Специфіка притримання як способу забезпечення виконання 

зобов'язань полягає у тому, що для реалізації цього права наявність 

домовленості між кредитором та боржником про право притриманім не 
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вимагається. Це право надається кредитору, який володіє річчю, безпосередньо 

законом. 

Притриманням забезпечуються: 1) зобов'язання щодо оплати речі, яка 

знаходиться у кредитора; 2) зобов'язання щодо відшкодування кредиторові 

витрат, пов'язаних з річчю, та інших збитків; 3) інші вимоги кредитора. 

Кредитор має право притримати річ у себе і в разі, якщо права на неї, які 

виникли після передачі речі у володіння кредитора, набула третя особа. 

Предметом права притримання можуть бути лише індивідуально 

визначені чи індивідуалізовані речі. На родові речі, що передаються без їх 

індивідуалізації, як на речі замінні та подільні, право притримання не 

поширюється, бо кредитор у цьому випадку зобов'язується до передачі не тих 

самих речей, а речей того ж роду та якості. 

 

ВИСНОВКИ З VII  ПИТАНН : 

 

Сутність притримання полягає у тому, що кредитору, який правомірно 

володіє річчю, що піддягає передачі боржникові або особі, ним вказаній, надане 

право притримати її у себе до виконання боржником зобов'язання (ст. 594 ЦК), 

за умови невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі чи 

відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків. 

Звернення стягнення на притримувану річ здійснюється у відповідності з 

ЦК (ст. 596, 591) і Законом «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень».Специфіка притримання як способу забезпечення виконання 

зобов'язань полягає у тому, що для реалізації цього права наявність 

домовленості між кредитором та боржником про право притриманім не 

вимагається. Це право надається кредитору, який володіє річчю, безпосередньо 

законом. 

Притриманням забезпечуються: 1) зобов'язання щодо оплати речі, яка 

знаходиться у кредитора; 2) зобов'язання щодо відшкодування кредиторові 

витрат, пов'язаних з річчю, та інших збитків; 3) інші вимоги кредитора. 

Кредитор має право притримати річ у себе і в разі, якщо права на неї, які 

виникли після передачі речі у володіння кредитора, набула третя особа. 

 

VIII. ПОН ТТ  ТА ВИДИ ПІВДСТАВ ПРИПИНЕНН  

ЗО ОВ' ЗАННН  

 

Припинений зобов'язання -погашення прав та обов'язків сторін, що 

складають його зміст. Це означає, що кредитор і боржник більше не пов'язані 

правами та обов'язками.  

ЦК у статтях 599-609 передбачає такі підстави припинення зобов'язань: 

належне виконання, передання боржником кредиторові відступного, 

зарахування, домовленість сторін, прощення кредитором боргу, поєднання в 

одній особі боржника і кредитора, неможливість виконання зобов'язання, 



17 
 

смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи, та інші, передбачені 

договорами або законами.  

Підстави припинення зобов'язань: правочини (належне виконання, передання 

відступного, зарахування, домовленість сторін, прощення боргу); інші, що не є 

правочинами (поєднання в одній особі боржника і кредитора, неможливість 

виконання зобов'язання, смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи). 

Характеристика підстав припинення зобов'язань - правочинів 

1. Належне виконання (ст. 599 ЦК), тобто виконання, здійснене 

належними сторонами, відповідно до предмета виконання, у передбачений 

строк (термін), у визначеному місці та у належний спосіб – (односторонній 

правочин). 

2. Зарахування зустрічних вимог, за таких умов (ст. 601 ЦК): 1) 

зарахуванню підлягають лише зустрічні вимоги, тобто ті, що випливають з двох 

різних зобов'язань, сторонами у котрих є одні й ті особи, кожна з яких в одному 

зобов'язанні виступає кредитором, а у другому – боржником; 2) зустрічні 

вимоги мають бути однорідними (з однаковим предметом); 3) строк виконання 

зустрічних однорідних вимог повинен настати або є таким, що не був 

встановлений чи був визначений моментом пред'явлення вимоги. За цих умов 

для зарахування достатньо заяви однієї із сторін безпосередньо, а може бути 

оформленою у вигляді зустрічної позовної заяви (односторонній правочин). 

Зарахування може бути як повним (коли зустрічні вимоги є рівними за 

обсягом), так і частковим.  

Зарахування не допускається: 1) щодо вимог, що мають особистий 

характер; 2) у разі спливу щодо вимоги позовної давності; 3) щодо вимог, 

стосовно яких є застереження про це у договорі або у законі.  
 

Домовленість сторін (ст. 604 ЦК) – новація, передання боржником 

відступного кредиторові та прощення боргу кредитором. Новація - заміна 

первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (ч. 2 ст. 

604 ЦК). Припинення первісного зобов'язання припиняє дію додаткових 

(акцесорних) зобов'язань щодо нього, якщо інше не зазначене в договорі. 

Новація не допускається щодо зобов'язань про відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом:, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та про сплату аліментів. 

Відповідно до ст. 600 ЦК формою передання боржником відступного 

кредиторові можуть бути гроші, майно, здійснення боржником на користь 

кредитора певних робіт чи надання йому певних послуг. Згода на це може бути 

передбачена сторонами заздалегідь, при вчиненні ними правочину, або 

досягнута між ними у процесі виконання зобов'язання, якщо вони дійдуть 

висновку про недоречність його виконання. Про це укладається договір, в 

якому ж вирішуються і питання про форму відступного, розмір, строки й 

порядок його передання (здійснення). 

Прощення боргу (ст. 605 ЦК) - безоплатне звільнення кредитором боржника 

від його обов'язків за умови не порушення цим прав третіх осіб щодо майна 

кредитора.  
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Характеристика інших підстав припинення зобов язань 

1. Поєднання боржника і кредитора в одній особі (ст. 606 ЦК) - 

правонаступництво (у відносинах як між фізичними, так і юридичними 

особами), коли боржник за зобов'язанням отримує у ньому право вимоги і стає 

кредитором щодо самого себе (боржник за договором позики після смерті свого 

кредитора стає його єдиним спадкоємцем). Припинення за цією підставою 

зобов'язання між юридичними особами, може мати місце, наприклад, при їх 

реорганізації. 

2. Неможливість виконання (ст. 607 ЦК) у зв'язку з обставиною, за яку 

жодна із сторін не відповідає. Фізична неможливість виконання зобов'язання 

міє, зазвичай, місце у разі загибелі  предмету зобов'язання (індивідуально 

визначеного), з випадкових причин або через дію непереборної сили (заборони 

та обмеження, введені шляхом прийняття органами публічної влади 

відповідних правових актів). Якщо правовий акт, прийнятий органом публічної 

влади, що зумовив юридичну неможливість виконання зобов'язання, буде 

визваний судом незаконним і скасований, сторони зобов'язання мають право 

вимагати від зазначеного органу відшкодування завданих збитків та моральної 

шкоди. 

3. Смерть кредитора чи боржника (ст. 608 ЦК), якщо зобов’язання 

нерозривно пов'язане із зазначеними особами (зобов'язання літературного 

замовлення, що припиняється смертю боржника (виконавця); смерті кредитора 

(потерпілої особи) припиняється зобов'язання з відшкодування боржником 

шкоди, завданої ушкодженням здоров'я тощо). 

4. Ліквідація юридичної особи (як кредитора, так і боржника) (ст. 609 

ЦК). Згідно зі ст. 1205 ЦК у разі припинення юридичної особи здійснюється 

капіталізація платежів, що стягуються з неї у зв'язку із заподіянням каліцтва чи 

іншого ушкодження здоров'я або із смертю фізичної особи. Капіталізовані 

платежі акумулюються Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків відповідно до ст. 46 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 

вересня 1999 р. 

 

ВИСНОВКИ З VIII ПИТАНН : 

Припинений зобов'язання -погашення прав та обов'язків сторін, що 

складають його зміст. Це означає, що кредитор і боржник більше не пов'язані 

правами та обов'язками. ЦК у статтях 599-609 передбачає такі підстави 

припинення зобов'язань: належне виконання, передання боржником 

кредиторові відступного, зарахування, домовленість сторін, прощення 

кредитором боргу, поєднання в одній особі боржника і кредитора, 

неможливість виконання зобов'язання, смерть фізичної особи, ліквідація 

юридичної особи, та інші, передбачені договорами або законами.  
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Підстави припинення зобов'язань: правочини (належне виконання, 

передання відступного, зарахування, домовленість сторін, прощення боргу); 

інші, що не є правочинами (поєднання в одній особі боржника і кредитора, 

неможливість виконання зобов'язання, смерть фізичної особи, ліквідація 

юридичної особи). 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, змісту та 

видам способів забезпечення виконання зобов’язань;  специфіці застосуваня 

способів забезпечення виконання зобов’язань. Навчилися орієнтуватися в 

чинному цивільному законодавстві щодо способів забезпечення виконання 

зобов’язань; аналізувати юридичні факти, які є підставами встановлення 

способів забезпечення виконання зобов’язань для правильного застосовуваня 

норм цивільного права до конкретних життєвих ситуацій. 

Детально були розглянуті всі способи забезпеченя виконання зобов’язань 

та підстави припинення зобов’язань. Окрему увагу впродовж лекції приділяли 

порівняльно-правовим аспектам та розмежуванням способів забезпеченя 

виконання зобов’язань між собою та підстав припинення зобов’язань. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою 

вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне 

право».Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Назвіть поняття, функції, види неустойки.  

2. Характерні риси штрафу та пені.  

3. Визначте поняття, порядок оформлення, строки, підстави припинення 

поруки.  

4. Який порядок оформлення гарантії? 

5. Назвіть поняття, функції, форму завдатку.  

6. Зазначте відмінність завдатку від авансу.  

7. Назвіть поняття, сторони, форму, зміст договору застави.  

8. Визначте види застави: заклад; застава товарів у обороті та переробці; застава 

майнових прав, застава цінних паперів; іпотека. 
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ТЕМА №2 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ: ПОН ТТ , ЗМІСТ, 

ПОР ДОК УКЛАДАНН  

  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття, функції і значення цивільно-правового договору 

2. Класифікація договорів. 

3. Зміст договорів. 

4. Укладення договорів 

5. Зміна та розірвання договору 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

5. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. 

Роз'яснення. Нормат. акти : (довідник). - К.: : Юрінком Інтер. - 2005.- 334с.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття та види цивільно-правових договорів, їх функції. 

Розглянути можливі види договірних умов. Детальніше ознайомитися із 

порядком укладення цивільно-правового договору: стадією оферти та акцепту 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

цивільно-правових договорів; аналізувати юридичні факти, які є підставами 

зміни та припинення цивільно-правових договорів; правильно застосовувати 

норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій. 
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ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів. Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у 

використанні договорів на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних 

умовах важко переоцінити.  

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти 

до розгляду першого питання, яким є : 

       

І  ПОН ТТ , ФУНКЦІЇ І ЗНАЧЕНН  ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОГО 

ДОГОА ВОРУ 

 

Договір є домовленістю двох або більше сторін, спрямованою на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків (ч. 1 ст. 626 

ЦК), тобто дво- чи багатостороннім правочином.  

Ознаки договорів. 1) У ньому виявляється воля не однієї сторони, а двох 

чи декількох, причому волевиявлення учасників за своїм змістом повинно 

збігатися і відповідати одне одному. 2) договір - це така спільна дія осіб, яка 

спрямована на досягнення певних цивільно-правових наслідків: набуття, зміну 

або припинення цивільних прав і обов'язків.  

Функції договору - вид впливу юридичного факту на суспільні 

відносини.Ініціативна функція полягає у тому, що договір є ініціативним актом, 

у котрому сторони реалізують не тільки їх рівність, правосуб'єктність, а й 

диспозитивність. 

Програмно-коорднаційна функція знаходить втілення у тому, що за 

допомогою договору встановлюється певна програма поведінки сторін. 

Через інформаційну функцію досягається формальна визначеність змісту 

договору, що зближує його з нормами права. Сутність двох останніх функцій 

полягає, відповідно, у закладенні сторонами через договір конкретних 

забезпечувальних та стимулюючих засобів впливу, а також у можливості 

застосування засобів, що забезпечують примусове виконання договору і 

застосування видів захисту та відповідальності. 

Свобода договору визнається однією з фундаментальних засад правового 

регулювання договірних відносини у сфері приватного права ( статті 3, 6, 627 

ЦК). Вона полягає у тому, що сторони мають право вільно, на свій розсуд та з 

урахуванням своїх інтересів вирішувати наступні питання. 

1) Вільні у вирішенні питання укладення договору. 

2) Вільні у виборі контрагента. 
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3) Вільні у виборі виду договору (мають право укладати не тільки 

договори, передбачені ЦК та іншими актами цивільного законодавства 

(понайменовані договори), а й ті, які не передбачені ними, за умови 

відповідності їх загальним засадам цивільного законодавства, а також мають 

право укладати змішані договори, тобто ті, у яхих містяться елементи різних 

договорів (ч. 2 ст. 628 ЦК).   

4) Вільні у визначенні умов договору.  

5) Вільні у виборі форми договору, яжщо інше не передбачено законом 

(ч. 1 ст. 205 ЦК). 

6) Обрання одного з видів забезпечення виконання договірного 

зобов’язання (ч. 2 ст. 546ЦК). 

7) Встановлення форми (міри) відповідальності за порушення договірних 

зобов'язань (чч. 2-3 ст. 551 ЦК, чч, 2-3 ст. 624 ЦК). 

8) Зміна або розірвання укладеного договору за згодою сторін (ч. 1 ст. 651 

ЦК). 

Визначення межі договірної свободи полягає у визначенні 

співвідношення актів цивільного законодавства і договору. ЦК України у ст. 6 

надає сторонам у договорі право відступати від положень актів цивільного 

законодавства і врегульовувати свої відносини на власний розсуд. Таким є 

загальне правило. Винятки з нього (неможливість сторін у договорі відступати 

від положень актів цивільного законодавства) мають місце лише тоді, коли на 

неможливість такого відступу прямо вказується у зазначених актах, а також у 

разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства 

випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.  

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Договір є домовленістю двох або більше сторін, спрямованою на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків (ч. 1 ст. 626 

ЦК), тобто дво- чи багатостороннім правочином.  

Ознаками договорів, по-перше, є те, що у ньому виявляється воля не 

однієї сторони, а двох чи декількох, причому  волевиявлення учасників за своїм 

змістом повинно збігатися і відповідати одне одному і, по-друге, договір - це 

така спільна дія осіб, яка спрямована на досягнення певних цивільно-правових 

наслідків: набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.  

Функціями цивільно-правового договору є: ініціативна, програмно-

координаційна та інформаційна. 
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ІІ  КЛАСИФІКАЦІ  ЦИВІЛЬ НО ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 

 

На договір поширюється загальна класифікація правочинів на реальні і 

консенсуальні, відплатні та безвідплатні, абстрактні і каузальні, умовні, 

строкові, фідуціарні та біржові. Така класифікація може розглядатися як 

загальна класифікація договорів. 

Спеціальна класифікація договорів здійснюється з використанням 

наступних класифікаційних критеріїв. Залежно від концентрації прав та 

обов'язків у сторін договору поділяються на односторонні та двосторонні Якщо 

кожна із сторін має як права, так і обов'язки, договір є двостороннім. Якщо ж 

одна сторона має тільки право, а друга - лише обов'язок, договір є 

одностороннім.  

Залежно від юридичної спрямованості та послідовності досягнення 

цілей договори поділяються на основні і попередні. Основний договір 

безпосередньо породжує права та обов'язки сторін, пов'язані з передачею 

майна, виконанням роботи, наданням послуги тощо (основного договору). 

Попередній договір - це договір, сторони якого зобов'язуються протягом 

певного строку (в певний термін) укласти основний договір у майбутньому на 

умовах, встановлених попереднім договором (ст. 635 ЦК). Істотною умовою 

попереднього договору є умова щодо строку (терміну) укладення основного 

договору, умови про предмет основного договору. Невизначеність сторін щодо 

цих умов свідчить про відсутність їх волевиявлення на надання певним 

домовленостям між ними сили попереднього договору (ч. 4 ст. 635 ЦК).  

Відсутність у попередньому договорі інших істотних умові основного 

договору не є підставою вважати, що він не має сили попереднього договору, за 

умови, що у ньому встановлено порядок їх погодження при укладенні 

основного договору або, якщо цей порядок передбачений актами цивільного 

законодавства, які є обо в'язковими для сторін договору. 

Попередній договір має укладатися у письмовій формі, а якщо основний 

договір потребує нотаріального посвідчення, то й попередній повинен бути 

укладений у такій формі. Порушення зазначених вимог тягне загальні наслідки, 

передбачені статтями 218, 220 ЦК.  

Оскільки попередній договір породжус зобов'язання між сторонами щодо 

укладення ними протягом певного строку (в певний термін) основного 

договору, воно с обов'язковим для сторін і підлягає виконанню. Ось чому 

сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладання основного договору, 

передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні 

збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім 

договором або актами цивільного законодавства, які є обов'язковими для 

сторін. У разі, якщо це передбачено попереднім договором, сторона має право 

вимагати, крім відшкодування збитків, завданих простроченням, спонукання у 

судовому порядку другої стороне до укладення основного договору (ч. 2 ст. 649 

ЦК). 
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Залежно від підстав укладення договори поділяються на вільні та 

обов'язкові. Вільними є такі,  укладення котрих залежить виключно від розсуду 

сторін. Якщо укладення договору є обов'язковим для сторін (сторони), йдеться 

про обов'язковий договір (договір, укладений на підставі правового акта органу 

державної влади, органу влади АРК, органів місцевого самоврядування, 

обов'язкового для сторін (сторони) договору. Особливостями такого договору є 

те, що: по-перше, його зміст має відповідати змісту зазначеного акта; по-друге, 

особливості його укладення встановлюються актами цивільного законодавства 

(ст. 648 ЦК); по-третє, розбіжності, які виникають між сторонами при 

укладенні цього договору, в силу прямого законодавчого припису вирішуються 

судом (ч. 1 ст. 649 ЦК). 

Серед обов'язкових договорів особливе місце належить публічним 

договорам. Згідно зі ст. 633 ЦК публічним є договір, у якому одна сторона 

(підприємець) взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання 

робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, 

перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, 

готельне, банківське обслуговування тощо). 

 

Ознаки публічного договору  

1) стороною договору обов'язково виступає суб'єкт підприємницької 

діяльності. 

2) зазначений суб'єкт здійснює такі види підприємницької діяльності, як: 

реалізацію товарів, виконання робіт і надання послуг у сферах, перелік яких у 

ЦК сформульовано невичерпно.  

3) вказані види діяльності повинні здійснюватися суб'єктом 

підприємництва щодо кожного, хто звернеться до нього.  

4) умови такого договору є однаковими для всіх споживачів, крім тих, 

кому за законом надані відповідні пільги.  

5) підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед 

іншим щодо укладення договору, якщо інше не встановлено законом.  

6) підприємець, за наявності у нього можливостей надання споживачеві 

відповідних товарів (робіт, послуг), не має права відмовитися від укладення 

публічного договору, а у разі його необгрунтованої відмови - він має 

відшкодувати збитки, завдані нею споживачеві. Необгрунтованою слід вважати 

відмову у випадках, коли суб'єкт підприємницької діяльності не може довести 

відсутність у нього зазначеної можливості. 

7) при укладенні та виконанні публічного договору сторони повинні 

виконувати обов'язкові для них правила, встановлені актами цивільного 

законодавства (типові умови окремих видів публічних договорів). 

Умови публічного договору, які не відповідають цим правилам, або 

порушують правило щодо однаковості його умов для усіх споживачів, є 

нікчемними (ч. 6 ст. 633 ЦК).  
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Залежно від способу укладення договори поділяються на взаємоузгоджені 

договори та договори приєднання. При укладенні взаємоузгодженого договору 

його умови встановлюються (розробляються) усіма його сторонами. 

Договором приєднання (ч. 1 ст. 634 ЦК) є договір, умови якого 

встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, 

котрий може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до 

запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропоновувати 

свої умови договору. 

Використання стороною-розробником формулярів або інших стандартних 

форм, з одного боку, є зручним і доцільним у випадках здійснення нию тачного 

кола однакових (стандартних) дій, пов'язаних з наданням контрагентам послуг, 

зокрема, у сфері банківського обслуговування, перевезення пасажирів, 

побутового підряду, прокату в значних обсягах.  

Закон передбачає гарантії захисту прав сторони, що приєдналася до 

договору, шляхом надання їй права вимагати зміни або розірвання договору 

приєднання у випадках, якщо: сторона цим договором позбавлена прав, які 

звичайно мала; даний договір виключає або обмежує відповідальність сторони, 

що розробила формуляр або іншу стандартну форму; цей договір містить інші 

умови, які явно обтяжливі для сторони, що приєдналася до нього. При цьому 

сторона, яка приєдналася до договору, зобов'язана довести, що вона, виходячи 

зі своїх інтересів, не прийняла б вказаних умов за наявності у неї можливості 

брати участь у визначенні умов договору (ч. 2 ст. 634 ЦК).  

Сторона, яка розробила і використала формуляр або іншу стандартну 

форму, може відмовити у задоволенні вимог щодо зміни або розірвання 

договору, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на 

яких умовах вона приєдналася до договору (ч. 3 ст. 634 ЦК). 

Залежно від того, хто може вимагати виконання договору, останні поділяються 

на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь 

третьої особи. 

Більшість договорів є такими, що укладаються на користь сторін, і право 

вимагати їх виконання належить лише сторонам договору. 

Договором на користь третьої особи є той, у якому боржник зобов'язаний 

виконати свій обов'язок на користь третьої особи, котра встановлена або не 

встановлена у договорі (ч. 1 ст. 636 ЦК) (договір страхування, укладений 

страхувальником зі страховиком на користь третьої особи (вигодонабувача), за 

яким страховик зобов'язаний здійснити страхову виплату вигодонабувачеві у 

разі досягнення ним певного віку або настання іншого страхового випадку (ст. 

985 ЦК). 

За загальним правилом, якщо інше не встановлено договором або законом 

чи не випливає із суті договору, виконання договору може вимагати як особа, 

що його уклала, так і третя особа, на користь якої його укладено. Коли третя 

особа вимагає його виконання, боржник може висувати проти такої вимоги 

будь-які заперечення, що випливають з договору, які він міг би висунути, якби 
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ця вимога була пред'явлена не третьою особою, а кредитором, котрий уклав 

даний договір. 

Виникнення у третьої особи права вимагати виконання договору є тією 

ознакою, що відрізняє договір на користь третьої особи від договору про 

виконання третій особі, за яким третя особа отримує виконання, але не має 

права вимагати його виконання, якщо боржник ухиляється від виконання. 

Наприклад, при укладенні особою договору купівлі-продажу з торговельною 

організацією подарунку, що має бути врученим третій особі, у останньої не 

виникає права вимоги щодо виконання договору, яке належить лише 

кредиторові, що уклав цей договір. 

Ч. 3 та ч. 4 ст. 636 закріплює два правила, суть яких полягає у 

наступному: 1) якщо третя особа виразила намір скористатися своїм правом, то 

з цього моменту сторони договору не можуть розірвати або змінити його без 

згоди третьої особи, якщо інше не встановлено договором чи законом; 2) при 

відмові третьої особи від права, наданого їй за договором, сторона, яка уклала 

договір, може сама скористатися цим правом, якщо інше не випливає із суті 

договору. (При укладенні договору банківського вкладу на користь третьої 

особи остання набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку 

першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим 

способом наміру скористатися такими вимогами. До цього моменту особа, що 

уклала договір, вправі сама користуватися усіма правами вкладника, у тому 

числі й правом на розірвання або зміну договору. Акщо ж особа, на користь 

якої зроблено вклад, відмовиться від нього, особа, котра уклала договір 

банківського вкладу на користь третьої особи, має право вимагати повернення 

вкладу або переведення його на своє ім'я (ст. 1063 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

Виділяють загальну та спеціальну класифікацію цивільно-правових 

договорів . За загальною класифікацією договори поділяються на реальні і 

консенсуальні, відплатні та безвідплатні, абстрактні і каузальні, умовні, 

строкові, фідуціарні та біржові.  Щодо спеціальної класифікації договорів, то: 

залежно від юридичної спрямованості та послідовності досягнення цілей 

договори поділяються на основні і попередні; залежно від підстав укладення  - 

на вільні та обов'язкові; залежно від способу укладення - на взаємоузгоджені 

договори та договори приєднання; залежно від того, хто може вимагати 

виконання договору - ті, що укладаються на користь їх учасників, та договори 

на користь третьої особи. 

 

ІІІ ЗМІСТ ДОГОВОРУ 

 

Зміст договору становлять умови, на яких він укладений. Згідно із ст. 628 

ЦК умови, що становлять зміст договору, поділяються на два види, а саме: 

умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними; умови, які є обов'язковими 

відповідно до актів цивільного законодавства. 
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Перший вид умов договору можна йменувати ініціативними, а другий - 

обов'язковими. Ініціативними є ті, які сторони визначають вільно. 

Обов'язковими є ті, які стосовно окремих видів договору закріплені у актах 

цивільного законодавства, положення котрих є обов'язковими для сторін з 

урахуванням вимог ст. 6 ЦК про співвідношення актів цивільного 

законодавства і договору.  

Існують дві базові моделі правового регулювання договірних відносин - 

внутрішнє регулювання (саморегулювання) та зовнішнє (імперативне, 

державне) регулювання. Суть першої моделі полягає у тому, що сторони 

скористалися наданою їм можливістю саморегулювання і обмежили коло умов 

договору лише ініціативними умовами. Це може мати місце, коли акти 

цивільного законодавства щодо виду укладеного сторонами договору взагалі не 

передбачають кола обов'язкових умов, а також і тоді, коли такі умови, хоча і 

передбачені, але не містять прямого застереження про неможливість сторонам 

відступати від даних вимог. Суть другої моделі полягає у тому, що сторони 

відмовилися від наданої їм можливості саморегулювання і погодилися із 

зовнішнім (імперативним державним) регулюванням договірних відносин. 

Безумовно, другою моделлю охоплюється ситуація, коли акти цивільного 

законодавства щодо типу (виду) договору, який уклали сторони, не тільки 

передбачають коло обов'язкових умов, а й містять застереження про 

неможливість відступу від їх вимог. 

Ст. 638 ЦК  як істотну умову будь-якого договору закріплює умову про 

його предмет та інші умови, які становлять його зміст згідно зі ст. 628 ЦК - 

визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та які є обов'язковими відповідно 

до актів цивільного законодавства. (з урахуванням правил про співвідношення 

актів цивільного законодавства і договору, закріплених у ст. б ЦК, або 

поєднання обох видів умов). 

Новий ЦК не закріплює як істотні умови договору умови щодо ціни та 

строків, хоча встановлює у ст. ст. 631 та 632 моделі даних умов, якими можуть 

скористатися сторони. Ч. 4 ст. 632 ЦК містить правило, згідно з яким, якщо ціна 

у договорі не встановлена і не може бути визначена, виходячи з його умов, вона 

визначається, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, 

роботи або послуги на момент укладення договору. 

На зміст договору  впливають акти органів державної влади, органів 

влади АРК, органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 648 ЦК), типові умови 

договорів певного виду, оприлюднені у встановленому порядку (ст. 630 ЦК). 

Наприклад, державні замовлення можуть впливати на зміст договору тільки у 

випадку обов'язковості їх для сторін (сторони). Згідно зі ст. 2 Закону України 

«Про поставку продукції для державних потреб» від 22 грудня 1995 р. такі 

державні замовлення є обов'язковими лише для юридичних осіб, заснованих 

повністю або частково на державній власності, а також для суб'єктів усіх форм 

власності, які є монополістами на відповідному ринку продукції, за умови, що 

виконання державного замовлення не спричиняє збитків їх виконавцям. 

Виконання державного замовлення є обов'язковим і для суб'єктів приватного 
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права, що погодилися за власним розсудом бути його виконавцем. При цьому 

зміст договору (державного контракту), укладеного на підставі зазначеного 

акта, має йому відповідати. 

Типові умови договорів певного виду, оприлюднені у встановленому 

порядку, теж можуть впливати на зміст відповідних умов конкретного 

договору. Такі умови здебільшого стосуються зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України і 

Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444 встановлені типові 

платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми 

захисних застережень до цих договорів (контрактів), які рекомендовані для 

застосування суб'єктам підприємницької діяльності. Згідно зі ст. 630 ЦК типові 

умови є обов'язковими для сторін лише у випадку, коли це встановлено самим 

договором. Якщо ж у договорі не міститься посилання на типові умови, останні 

можуть застосовуватися як звичаї ділового обороту, за умови, що вони 

відповідають вимогам ст. 7 ЦК, тобто за умови, що вони не суперечать іншим 

умовам договору або актам цивільного законодавства, які є обов'язковими для 

сторін. Від типових умов договору, передбачених ст. 630 ЦК, слід відрізняти 

типові договори, що використовуються при укладенні договорів приєднання, на 

які правила вказаної статті не поширюються. 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

Згідно із ст. 628 ЦК умови, що становлять зміст договору, поділяються на 

два види, а саме: умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними; умови, 

які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. . Ст. 638 ЦК  

як істотну умову будь-якого договору закріплює умову про його предмет та 

інші умови, які становлять його зміст згідно зі ст. 628 ЦК - визначені на розсуд 

сторін і погоджені ними, та які є обов'язковими відповідно до актів цивільного 

законодавства. На зміст договору  впливають акти органів державної влади, 

органів влади АРК, органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 648 ЦК), типові 

умови договорів певного виду, оприлюднені у встановленому порядку (ст. 630 

ЦК).  

 

IV. УКЛАДАНН  ДОГОВОРІВ 

 

Укладання договору – це досягнення між сторонами у належній формі 

згоди щодо всіх істотних умов. Стадії: пропозиція укласти договір - оферта, 

прийняття зробленої пропозиції другою стороною - акцепт. Оферентом і 

акцептантом йменується сторона, котра зробила пропозицію укласти 

договір або прийняла її (відповідно). 

Оферта має відповідати наступним умовам. По-перше, пропозиція має 

містити істотні умови договору. По-друге, вона повинна виражати намір особи, 

яка зробила пропозицію, вважати себе зв'язаною договором і запропонованими 

умовами у разі її прийняття іншою особою. По-третє, вона має бути 
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спрямованою до конкретної особи (декількох осіб). Винятком із загального 

правила є публічна оферта. 

За юридичною природою оферта є одностороннім правочином, який з 

моменту отримання його іншою стороною породжує певні юридичні обов'язки 

для оферента. Так, останній не може відкликати одержану адресатом оферту 

протягом строку, встановленого для відповіді, якщо інше не вказане у 

пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона зроблена. Але 

оферта може бути відкликана до моменту або, навіть, у момент одержання її 

адресатом.  

Відповідь на пропозицію укласти договір визнається акцептом, якщо з неї 

випливає, що є повна і безумовна згода акцептанта із запропонованими у оферті 

умовами (ч. 1 ст. 642 ЦК). Відповідь про згоду укласти договір на інших 

умовах, є згідно зі ст. 646 ЦК відмовою від одержаної пропозиції і водночас 

новою пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію. При цьому 

первинний оферент займає місце акцептанта. 

Правовий наслідок акцепту - укладення договору пов'язується не з його 

здійсненням, а саме із своєчасним отриманням оферентом такої відповіді. Ось 

чому особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про її 

прийняття, повідомивши про це оферента до моменту або у момент одержання 

нею відповіді про прийняття пропозиції (ч. 3 ст. 642 ЦК). 

Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є 

укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про її 

прийняття протягом цього строку (ст. 643 ЦК).  Якщо ж не було вказано строку, 

своєчасність її отримання визначається залежно від форми оферти. При усній 

формі оферти договір вважається укладеним, якщо особа, якій було зроблено 

пропозицію, негайно заявить про її прийняття. При письмовій формі оферти 

договір є укладеним, якщо особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь 

протягом строку, встановленого актом цивільного законодавства, а якщо даний 

строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього часу 

(враховується, зокрема, відстань між сторогнами, спосіб спілкування між ними 

тощо).  

Оферент зобов'язаний перед стороною, якій він зробив пропозицію 

укласти договір, лише протягом строку, необхідного їй для відповіді, 

одержання останньої із запізненням звільняє оферента від відповідних 

обов'язків (ч. 1 ст. 645 ЦК). При цьому договір вважається неукладеним. Таким 

є загальне правило.  

Але якщо відповідь відправлена акцептантом своєчасно, але через винні 

дії установ зв'язку чи з інших причин оферент отримав її із запізненням, у ЦК 

щодо такої ситуації закріплено наступні правила: 1) якщо оферент негайно 

повідомить особу, якій було направлено пропозицію, про одержання її відповіді 

із запізненням, він звільняється від  зобов'язань і договір вважається 

неукладеним. При невиконанні цього правила договір вважається укладеним і 

оферент зобов'язаний виконати його або відшкодувати збитки другій стороні. 2) 

відповідь, одержана із запізненням, є згідно з ч. 2 ст. 645 ЦК новою 
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пропозицією; при цьому сторони міняються місцями. 3) за згодою оферента, 

договір може вважатися укладеним, навіть якщо відповідь було відправлено та 

(або) одержано із запізненням (ч. 3 ст. 645 ЦК). На договори поширюються 

загальні правила щодо форми правочинів, закріплені у статтях 205-209 ЦК. 

Згідно із ст. 639 ЦК: 1) сторони мають можливість обрання будь-якої 

форми (усної, письмової, конклюдентної дії, мовчання), за умови, що вимоги 

стосовно форми договору не встановлені законом. 2) сторонам надається право 

відступати від вимог закону щодо форми, але лише у бік її «ускладнення»  (чч. 

2-4 ст. 639 ЦК).  

Місце та момент укладення договору. Згідно зі ст. 647 ЦК, місце 

укладення договору пов'язується з місцем проживання фізичної особи 

(місцезнаходженням юридичної особи - оферента, тобто особи, яка була 

ініціатором укладення договору. Винятки з цього правила можуть бути 

встановлені сторонами у договорі. 

Момент укладення договору пов'язується з тим, яким (консенсуальним чи 

реальним) є договір, що укладається. Моментом укладення консенсуального 

договору визнається момент одержання оферентом^іідповіді від сторони, якій 

направлена пропозиція, про її прийняття (ч. 1 ст. 640 ЦК). Реальний договір є 

укладеним у момент передання відповідного майна або вчинення певної дії (ч. 2 

ст. 640 ЦК). 

Якщо ж договір підлягає нотаріальному посвідченню або державній 

реєстрації, моментом його укладення є момент вказаного посвідчення або такої 

реєстрації. У разі, якщо нотаріально посвідчений договір потребує ще й 

державної реєстрації, моментом укладення є момент останньої (ч. 3 ст.640 ЦК).  

Зміст договору, укладеного на підставі правового акта органа державної влади, 

органу влади АРК, місцевого самоврядування, є обов'язковим для обох чи 

однієї сторони (ч. 2 ст. 648). 

Укладання договорів на біржах, аукціонах, конкурсах мають свої 

особливості, встановлені в актих цивільного законодавства (ст. 650). 

Особливості укладення договорів на біржах передбачені Законом України «Про 

товарну біржу» від 10 грудня 1991 р.  

Згідно зі ст. 15 цього Закону біржовою операцією визнається договір, 

який відповідає наступним вимогам.  

1) він має бути купівлею-продажем, поставкою або обміном товарів, 

допущених до обігу на товарній біржі.  

2) його учасниками можуть бути члени біржі або брокери. Членами біржі 

є її засновники, а також особи, прийняті до її складу. Брокери - це фізичні 

особи, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту, обов'язки яких полягають 

у виконанні доручень членів біржі, представниками котрих щодо здійснення 

біржових операцій вони є. Головними їх обов'язками є підшукування 

контрактів та подання здійснюваних ними договорів для реєстрації на біржі. 

3) біржовий договір має бути поданим для реєстрації та зареєстрованим 

на біржі не пізніше дня, що є наступним за днем здійснення його на біржі. Вони 

не підлягають нотаріальному посвідченню. 
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Укладення договорів на аукціонах та конкурсах передбачено у Законі 

України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)» від 6 березня 1992р. 

Продаж на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який 

запропонував у ході торгів найвищу ціну. Продаж за конкурсом полягає у 

передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови 

подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов найвищу ціну. 

1) Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні або за 

конкурсом, повинна бути опублікована не пізніше як за тридцять календарних 

днів до дати їх проведення у інформаційних бюлетенях органів приватизації, 

місцевій пресі та інших друкованих виданнях, визначених органом 

приватизації.  

2) Покупці мають бути зареєстровані як учасники аукціону чи 

конкурсу, повинні сплатити реєстраційний внесок, встановлений органом 

приватизації, та внести грошові кошти у розмірі десяти відсотків початкової 

ціни продажу.  

3) Продаж об'єктів на аукціоні або за конкурсом здійснюється за 

наявності не менше як двох покупців. Аукціон проводиться відповідним 

органом приватизації або уповноваженою ним особою. Торги проводить 

безпосередньо ведучий (ліцитатор), який до їх початку характеризує об'єкт та 

умови його продажу. З моменту оголошення ведучим початкової ціни 

починаються торги. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде 

запропоновано вищу ціну, ведучий одночасно з ударом молотка робить 

оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу 

ціну. Під час аукціону ведеться протокол, який підписується ведучим та 

покупцем. Він протягом трьох днів надсилається відповідному органу 

приватизації для затвердження. 

Умови і термін проведення конкурсу визначає конкурсна комісія, що 

створюється відповідним органом приватизації. Для участі в конкурсі покупець 

подає до комісії план приватизації. Конкурс відбувається у два етапи. На 

першому оголошується попередній переможець конкурсу за результатами його 

пропозицій. Якщо протягом п'яти робочих днів від інших учасників конкурсу 

не надійдуть додаткові пропозиції, попередній переможець оголошується 

остаточним переможцем. За наявності інших нових пропозицій проводиться 

додаткове засідання конкурсної комісії, яка після розгляду додаткових 

пропозицій визначає остаточного переможця. За результатами засідання 

конкурсної комісії складається протокол, який у триденний строк з дня 

проведення конкурсу надсилається до органу приватизації для затвердження 

результату конкурсу. 

Договір купівлі-продажу між продавцем і покупцем укладається не 

пізніше як у п'ятиденний строк з дня затвердження органом приватизації 

результатів аукціону чи конкурсу. Укладений договір підлягає нотаріальному 

посвідченню та реєстрації. 
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ВИСНОВКИ З IV ПИТАНН  

 

Укладання договору – це досягнення між сторонами у належній формі 

згоди щодо всіх істотних умов. Стадії: пропозиція укласти договір - оферта, 

прийняття зробленої пропозиції другою стороною - акцепт. Оферентом і 

акцептантом йменується сторона, котра зробила пропозицію укласти договір 

або прийняла її (відповідно).  

Місце укладення договору. Згідно зі ст. 647 ЦК, місце укладення 

договору пов'язується з місцем проживання фізичної особи 

(місцезнаходженням юридичної особи - оферента, тобто особи, яка була 

ініціатором укладення договору.  

Момент укладення договору пов'язується з тим, яким (консенсуальним чи 

реальним) є договір, що укладається. Моментом укладення консенсуального 

договору визнається момент одержання оферентом відповіді від сторони, якій 

направлена пропозиція, про її прийняття. Реальний договір є укладеним у 

момент передання відповідного майна або вчинення певної дії. 

 

V. ЗМІНА ТА РОЗІРВАНН  ДОГОВОРУ 

 

Зміна договору - це зміна умов, на яких він укладений. За загальним 

правилом, закріпленим у ч. 1 ст. 651 ЦК, підставою для зміни або розірвання 

договору є згода сторін. Це пов'язано з тим, що договір з моменту його 

вчинення є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК). Слід мати на 

увазі, що згоди сторін на зміну або розірвання договору може бути 

недостатньо, якщо він був укладений на користь третьої особи, яка виразила 

намір скористатися правом, наданим їй за таким договором. Для зміни або 

розірвання вказаного договору потрібна ще й згода третьої особи, якщо інше не 

встановлено договором або законом (ч. 3 ст. 636 ЦК).  

Розірвання або зміна договору з інших підстав може мати місце, якщо це 

встановлено договором чи законом. ЦК безпосередньо передбачає можливість 

зміни або розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін (ч. 2 

ст. 651 ЦК) та у разі односторонньої відмови від договору (ч. З ст. 651 ЦК). 

Зміна або розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї із 

сторін може мати місце у разі істотного порушення договору другою стороною 

та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке 

порушення договору його стороною, при якому друга сторона, внаслідок 

завданої їй цим порушенням шкоди, значною мірою позбавляється тогo, на що 

вона розраховувала при укладенні договору.  

Одностороння відмова від договору може мати місце тільки у випадках, 

коли право на таку відмову встановлено договором чи законом. Слід мати на 

увазі те, що повна або часткова відмова від договору здійснюється за рішенням 

сторони без її звернення до суду і тягне за собою, відповідно, його розірвання 

чи зміну.  
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Спеціальні правила передбачені у ст. 652 ЦК щодо зміни або розірвання 

договору в зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при 

його укладенні. Слід підкреслити, що істотна зміна зазначених обставин тільки 

тоді є підставою для зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено 

договором або не випливає із суті зобов'язання.  

Якщо зміна або розірвання договору відбувається за згодою сторін, він 

вважається зміненим або розірваним з моменту досягнення домовленості про 

це, коли інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його 

зміни (ч. 3 ст. 653 ЦК); якщо у судовому порядку - з моменту набрання 

рішенням суду законної сили (ч. 3 ст. 653 ЦК); у разі односторонньої відмови 

від нього - з моменту одержання іншою стороною повідомлення про відмову 

від договору. 

ЦК передбачає майнові наслідки зміни чи розірвання договору залежно 

від того, на якій підставі це відбулося. Якщо договір був змінений або 

розірваний у зв'язку з істотним його порушенням однією із сторін, друга - може 

вимагати відшкодування збитків, завданих такою зміною чи розірванням (ч. 5 

ст. 653 ЦК). У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин, суд 

на вимогу будь-якої із сторін визначає наслідки, виходячи з необхідності 

справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з 

виконанням цього договору. 

 

ВИСНОВКИ З V ПИТАНН  

 

Зміна договору - це зміна умов, на яких він укладений. Підставою для 

зміни або розірвання договору є згода сторін. Зміна або розірвання договору за 

рішенням суду на вимогу однієї із сторін може мати місце у разі істотного 

порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених 

договором або законом. Одностороння відмова від договору може мати місце 

тільки у випадках, коли право на таку відмову встановлено договором чи 

законом. Спеціальні правила передбачені у ст. 652 ЦК щодо зміни або 

розірвання договору в зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони 

керувалися при його укладенні. 

 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, змісту та 

видам цивільно-правових договорів; розглянули функції цивільно-правовивих 

договорів. Зміст свободи договору. Зміст договору. Істотні умови договору. 

Поняття та стадії укладення договорів. Місце та момент укладення договору. 

Особливості укладення деяких видів договорів (на аукціонах, біржах,  тощо). 

Зміна та розірвання договорів. Навчилися орієнтуватися в чинному цивільному 
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законодавстві щодо цивільно-правових договорів; аналізувати юридичні факти, 

які є підставами зміни та припинення цивільно-правових договорів; правильно 

застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій. 

Детально були розглянуті види цивільно-правових договорів. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам та 

розмежуванню окремих видів цивільно-правових договорів між собою. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття, ознаки та функції цивільно-правового договору. 

2. За якими критеріями класифікують цивільно-правові договори? 

3. Які істотні умови договору визначені  в ЦК? 

4. Назвіть поняття та умови оферти. 

5. Що таке акцепт? 

6. Які існують особливості укладення договорів на біржах? 

7.Який порядок укладення договорів на аукціонах і конкурсах? 

8. Що відповідно до ЦК є підставою зміни або розірвання договору? 

 

 

 

 

ТЕМА № 3 ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАС ЧУ МАЙНА  У ВЛАСНІСТЬ 

 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Договір купівлі-продажу 

2. Договір роздрібної купівлі-продажу 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 
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3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Закон України від 14 січня 2000 р. ―Про вилучення з обігу, переробку, 

утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної 

продукції‖ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 12. – С. 95.  

5. Закон України від 6 вересня 2005 р. ―Про внесення змін до Закону 

України ―Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини‖ 

// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 50. – С. 533.  

6. Закон України від 31 травня 2007 р. ―Про державну систему біобезпеки 

при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні                

генетично модифікованих організмів‖ // Відомості Верховної Ради України. – 

2007. – № 35. – С. 484.  

7. Закон України від 12 травня 1991 р. ―Про захист прав споживачів‖, № 

1023-XII (у ред. Закону України від 01 грудня 2005 р., № 3161-IV) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – С. 84.  

8. Закон України від 11 лютого 1998 р. ―Про метрологію та метрологічну 

діяльність‖  // Відомості Верховної Ради України. –  1998. – № 30-31. – Ст. 194. 

9. Закон України від 17 травня 2001 р. ―Про підтвердження відповідності‖ // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. –  № 32. –  С. 169.  

10. Закон України вiд 20 квітня 2000 р. ―Про природні монополії‖ // 

Відомості Верховної Ради УРСР . – 2000. – № 30. – С. 238. 

11. Закон України від 17 травня 2001 р. ―Про стандартизацію‖ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – С. 145. 

 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

5. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. 

Роз'яснення. Нормат. акти : (довідник). - К.: : Юрінком Інтер. - 2005.- 334с.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття, зміст та види договорів про передачу майна у власність. 

Істотні умови договору. 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів про передачу майна у власність; правильно застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів про передачу майна у власність до 

конкретних життєвих ситуацій. 
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ВСТУП 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори про передачу майна у власність. 

Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих 

договорів на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко 

переоцінити.  

 

І  ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або 

зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а 

покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за 

нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК). 

Родові ознаки договору: 1) спрямований на передачу майна у власність; 

2) передача майна здійснюється на визначено-еквівалентній основі; 3) це 

оплатний договір, в якому зустрічне надання відбувається, як правило, в 

грошовій формі. Договір купівлі-продажу може бути як реальним, так і 

консенсуальним, оплатним, двосторонньовзаємним (сіналагматичним). 

Сторонами є продавець і покупець. Ними можуть бути як фізичні особи, 

включаючи фізичних осіб-підприемців, так і юридичні особи, а також інші 

учасники цивільних відносин згідно зі ст. 2 ЦК.  

Слід зазначити, що продавцем нерухомого майна, крім випадків 

примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, є його 

власник, що обов'язково підтверджується відповідними документами. Зокрема, 

право власності на нерухоме майно може бути підтверджено нотаріально 

посвідченими договорами: купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання 

(догляду), ренти, дарування, міни, спадковим договором; договором купівлі-

продажу, зареєстрованим на біржі, за наявності відмітки на ньому про 

реєстрацію відповідних прав; рішенням суду, яким, наприклад, визначається 

право власності за особою, яка самочинно збудувала нерухоме майно (ч. 3 ст. 

376 ЦК); договором про виділення частки (долі); договором управління 

майном; свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних 

торгах) тощо (п. 62 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України від 3 березня 2004 р.). 

Право продажу товару, як правило, належить власникові товару (ст. 658 

ЦК). Між тим у випадках, встановлених законом, право на відчуження майна 

може мати й інша особа. До таких випадків відносять: примусовий продаж 

товару; продаж товарів особою, яка має певні повноваження від власника майна 

на укладення договору купівлі-продажу, зокрема продаж товарів комісіонером, 

повіреним, управителем за договором управління майном; продаж товарів 
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третьою особою без згоди власника у випадках, встановлених законом (ч. 3 ст. 

337 ЦК; ч. 5 ст. 853 ЦК; ч. 4 ст. 972 ЦК тощо).  

Предметом договору купівлі-продажу може бути: 

-товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений 

(придбаний, набутий) продавцем у майбутньому за умови, що продавець стане 

власником цього товару на момент його передачі покупцеві; 

-майнові права. Правильніше вказати, відступлення майнових прав на 

відплатній основі, якщо інше не випливає зі змісту або характеру цих прав;  

- право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До такого договору 

застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не 

встановлено договором або законом (чч. 1, 2, З ст. 656 ЦК). 

Законодавець використовує для визначення предмета договору терміни 

«майно» та «товар» як тотожні поняття, підкреслюючи, таким чином, що 

предметом договору може бути і будь-яка окрема річ, і сукупність речей, і 

майнові права (ст.190 ЦК), за певними винятками, котрі стосуються майна, 

вилученого з цивільного обороту, майна, перебування якого у цивільному 

обороті обмежене, а також майна, що може належати лише певним учасникам 

обороту (ст. 178 ЦК). Види товарів, вилучених з обороту, товарів, які можуть 

належати лише певним учасникам обороту, або обмежено оборотоздатних 

товарів, встановлюються Постановою Верховної Ради України ―Про право 

власності на окремі види майна‖ від 17. 06. 1991 (із змін. та доп.) і 

затвердженими нею Переліком видів майна, що не може перебувати у власності 

громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб 

інших держав на території України, та Спеціальним порядком набуття права 

власності громадянами на окремі види майна. 

Нерухоме майно, яке стає предметом договору купівлі-продажу, повинно 

бути індивідуалізоване. Наприклад, при відчуженні житлового будинку, садиби 

продавець повинен пред'явити витяг з Реєстру прав власності на нерухоме 

майно (Наказ Міністерства юстиції України від 20 вересня 2002 р. № 84/5 ―Про 

надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення 

свідоцтв про право власності на нерухоме майно на спеціальних бланках), а в 

сільській місцевості - довідку відповідного органу місцевого самоврядування з 

викладенням характеристики відчужуваного нерухомого майна. Відповідно до 

Закону України «Про нотаріат» (ст. 55) та п. 60 Інструкції посвідчення 

договорів про відчуження нерухомості проводиться за місцезнаходженням 

вказаного майна. 

При придбанні житлового будинку, будівлі або споруди до покупця 

переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без 

зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. Якщо в 

договорі розмір земельної ділянки не визначений, до покупця переходить право 

власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком, 

будівлею або спорудою, та на частину ділянки, необхідної для її 

обслуговування. 
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Нерухомістю визнається і підприємство як єдиний майновий комплекс (ч. 

1 ст. 191 ЦК): земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, 

сировину, продукцію, виключні права, зокрема право на торговельну марку або 

інше позначення, зобов'язальні права, а також інші права, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

Істотні умови. Предмет (його найменування) та кількість товару. Так, 

продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором 

купівлі-продажу (ст. 662 ЦК), у кількості, що встановлена у договорі, у 

відповідних одиницях виміру або грошовому вираженні. При продажу товарів 

декількох найменувань у договорі визначається кількість кожного 

найменування.ЦК встановлює правові наслідки порушення умови договору 

щодо кількості (ст. 670, 688 ЦК). 

Якщо продавець передасть покупцеві меншу кількість товару, покупець 

має право вибору: або вимагати передання кількості товару, якої не вистачає; 

або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений - 

вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Вбачається, що хоча 

законодавець і не передбачив можливості для покупця в цьому випадку взагалі 

відмовитися від виконання договору, останній може скористатися таким 

правом. Крім цього, закон не забороняє йому прийняти частково виконане 

продавцем зобов'язання. 

Якщо продавець передав покупцеві більшу кількість товару, ніж це 

передбачалось договором, покупець зобов'язаний попередити про вказане 

продавця. Якщо в розумний строк після одержаного повідомлення останній не 

розпорядиться товаром, покупець має право прийняти увесь товар, якщо інше 

не встановлено договором. При цьому він зобов'язаний оплатити додатково 

прийнятий товар за ціною, що встановлена для товару, прийнятого відповідно 

до договору, якщо інша ціна не передбачена за домовленістю сторін. 

Вимоги щодо якості та ціни не можуть вважатися істотними умовами 

цього договору, якщо інше не передбачено самим договором або законом. Ч. 1 

ст. 691 ЦК, встановлює: якщо ціна не встановлена у договорі і не може бути 

визначена, виходячи з його умов, застосовуються правила визначення ціни, що 

передбачені у ст. 632 ЦК. Між тим ціна товару є істотною умовою договору про 

продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу. До істотних умов 

цього договору закон відніс також порядок, строки і розміри платежів (ч. 1 ст. 

695 ЦК). 

Порядок оплати встановлено в ч. 2 ст. 692, 693, 694 ЦК. Що ж стосується 

якості товару, то відповідно до правил ст. 673 ЦК продавець повинен: передати 

покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу; 

якщо умови щодо якості не встановлені договором, передати товар, придатний 

для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується; якщо ж 

покупець повідомив продавця про конкретну мету придбання товару, передати 

товар, придатний для використання відповідно до цісї мети; якщо товар 

продається за зразком або за описом, він має відповідати зразку або опису; 

якщо вимоги щодо якості встановлені законом - передати товар, який 
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відповідає цим вимогам. При цьому закон дозволяє сторонам домовитися про 

передання товару підвищеної якості порівняно з вимогами, встановленими 

законом (ст. 673 ЦК). 

Товар має відповідати вимогам якості в момент його передання 

покупцеві, якщо інше не передбачено договором. Договором або законом може 

бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару 

(гарантійний строк), котрий слід відрізняти від строку придатності товару. Зі 

спливом останнього товар вважається непридатним для використання за 

призначенням (ст. 677 ЦК). Правові наслідки передання товару неналежної 

якості передбачені в ст. 678 ЦК. 

До умов договору відносять і асортимент товару, тобто перелік товарів 

певного найменування, які співвідносяться за видами, моделями, розмірами, 

кольорами або іншими ознаками. Асортимент товару, за правилом, 

встановлюється відповідно до замовлення (оферти) покупця. Причому закон 

дозволяє сторонам або узгодити асортимент товару в договорі, або обумовити 

порядок визначення його сторонами. Якщо сторони досягай узгодження 

стосовно асортименту товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві 

товар у такому асортименті. 

Якщо договором асортимент товару не встановлений або асортимент не 

був визначений у порядку, передбаченому договором, але із суті зобов'язання 

випливає, що товар підлягає переданню в певному асортименті, продавець має 

право передати покупцеві товар в асортименті, виходячи з потреб покупця, які 

були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від 

договору. 

У випадку порушення умови щодо асортименту діє ст. 672 ЦК. Форма 

договору. Може укладатися як в письмовій, так і в усній формі, хоча ст. 657 ЦК 

встановлює і виняток з цього стосовно форми договорів купівлі-продажу 

земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку 

(квартири) або іншого нерухомого майна: у письмовій формі і підлягають 

нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. 

Права та обов 'язки сторін. 

Обов'язки продавця: передати товар покупцеві (ст. 664 ЦК); передати 

товар, визначений договором (ч. 1 ст. 662 ЦК); передати товар у тарі та (або) 

упаковці, які відповідають вимогам, встановленим актами цивільного 

законодавства; у певний строк передати товар водночас з приналежностями та 

документами (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що характеризують 

товар (статті 662,663 ЦК); попередити покупця про всі права третіх осіб на 

товар, якщо це має місце (ст. 659 ЦК); зберігати проданий товар, якщо право 

власності переходить до покупця раніше від передання товару (ст. 667 ЦК); 

вступити у справу про витребування товару в покупця за наявності певних 

підстав (ч. 1 ст. 660 ЦК); здійснювати перевірку кількості, асортименту, якості, 

комплектності, тари та (або) упаковки товару (пробування, аналіз, огляд), якщо 

це передбачено в договорі, та надавати покупцеві докази проведення такої 

перевірки (ч. 3 ст. 687 ЦК); забрати (вивезти) товар, не прийнятий покупцем, 
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або розпорядитися ним у розумний термін; страхувати товар, якщо це випливає 

з договору. 

Обов'язком покупця є прийняття товару від продавця. Якщо покупець 

без достатніх підстав зволікає з прийняттям товару або відмовився його 

прийняти, продавець має право: вимагати прийняття та оплати товару; 

відмовитися від договору купівлі-продажу (ч. 4 ст. 690 ЦК). 

Перехід права власності на товар і ризик його випадкового знищення або 

випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання 

йому товару, тобто з моменту, коли вважається, що продавець виконав свій 

обов'язок передати товар покупцеві, якщо інше не встановлено договором або 

законом. 

Обов'язок продавця передати товар покупцеві визначається ст. 664 ЦК і 

залежить від місця виконання зобов'язання. Якщо місцем виконання є місце 

знаходження (місце проживання) покупця або інше вказане ним місце і 

доставка товару повинна здійснюватися продавцем, моментом виконання 

обов'язку покупця вважається вручення товару покупцеві. 

Якщо обов'язок продавця виконується за місцезнаходженням товару, то 

останній вважається переданим у момент надання його в розпорядження 

покупця.При цьому товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо 

у строк, встановлений у договорі, він: готовий до передання покупцеві у 

належному місці; покупець поінформований про це; товар відповідним чином 

ідентифікований для цілей договору, зокрема шляхом маркування. 

Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов'язок продавця 

доставити товар або передати товар у його місцезнаходженні, обов'язок 

продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі 

товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві (ч. 2 ст. 664 

ЦК). У цьому випадку ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження товару переходить до покупця з моменту укладення договору (ст. 

334 ЦК). 

Ст. 667 ЦК передбачає: коли право власності переходить до покупця 

раніше від передання товару, продавець зобов'язаний до передання зберігати 

товар, не допускаючи його пошкодження. Але необхідні для цього витрати 

покупець зобов'язаний відшкодувати продавцеві, якщо інше не встановлено 

договором. Виходячи з цього, якщо в договорі відсутнє таке застереження, 

витрати лягають на продавця. 

Договором може бути встановлено, що право власності за переданий 

покупцем товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших 

обставин. Так, відповідно до Правил торгівлі у розстрочку (Затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.1998 р. № 997)  право 

власності на товари, передані згідно з договором у розпорядження покупця, 

переходить до нього після кінцевого розрахунку (абз. 4 п. 10). Покупець не має 

права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром, якщо 

інше не встановлено договором, законом або не випливає з призначення та 

властивостей товару. Забезпечується це тим, що під час продажу, наприклад, 
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транспортних засобів у розстрочку в свідоцтві про їхню реєстрацію робиться 

позначка «відчуження заборонено», а також дані транспортні засоби не 

знімаються з обліку в органах Державтоінспекції до пред'явлення покупцем 

договору з відміткою суб'єкта господарювання про повний розрахунок (абз. 5 п. 

10 Правил). Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право 

вимагати від нього повернення товару. 

Коли продавець відчужує товар, право на відчуження якого у нього 

відсутнє, або такий товар, на котрий певні права мають треті особи, останні, а 

також дійсний власник майна мають право пред'явити до покупця позов про 

витребування цього товару. В цьому випадку продавець зобов'язаний захистити 

покупця від можливості відсудження речі. Цей обов'язок має назву обов'язку 

продавця щодо захисту.покупця від відсудження (евікції) речі (ст. 660 ЦК) 

 

ВИСНОВКИ З І  ПИТАНН : 

 

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або 

зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а 

покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за 

нього певну грошову суму.  Сторонами є продавець і покупець. Предметом 

договору купівлі-продажу може бути: 

- товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде 

створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому за умови, що 

продавець стане власником цього товару на момент його передачі покупцеві; 

-майнові права. Правильніше вказати, відступлення майнових прав на 

відплатній основі, якщо інше не випливає зі змісту або характеру цих прав;  

- право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До такого договору 

застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Істотними умовами є предмет та кількість 

товару. Може укладатися як в письмовій, так і в усній формі, хоча ст. 657 ЦК 

встановлює і виняток з цього стосовно форми договорів купівлі-продажу 

земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку 

(квартири) або іншого нерухомого майна: у письмовій формі і підлягають 

нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Права та обов’язки сторін 

договору купівлі-продажу визначені в §1 глави 54 розділу ІІІ ЦК. 

 

ІІ  РОЗДО РІ НА КУПІВЛ  ПРОДАЖ 

 

Відповідно до ч. 1 cт. 698 ЦК за договором роздрібної купівлі-продажу 

продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, 

зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для 

особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з 

підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і 

оплатити його. 
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Цей договір характеризується родовими ознаками договору купівлі-

продажу. Це дозволяє застосовувати до виконання цього договору деякі із 

загальних положень про купівлю-продаж (наприклад, правил про строк, 

кількість, асортимент, якість і комплектність товару тощо). 

Особливості: предмет, включаючи у деяких випадках кількість товару, 

суб'єктний склад, що, у свою чергу, відбивається на порядку його укладення.  

Цей договір - двосторонній, оплатний та консенсуальний.Продавцем у договорі 

роздрібної купівлі-продажу виступає юридична особа або фізична особа-

підприємець, що здійснює підприємницьку діяльність з продажу в роздріб 

товару.  

У випадках, передбачених законодавством, вказані особи повинні 

отримати ліцензію на торгівлю окремими видами товарів (наприклад, 

роздрібна торгівля лікарськими засобами, роздрібна торгівля ювелірними та 

іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівкоштовного 

каміння тощо), а також отримати торговий патент. 

Покупцями, за загальним правилом, виступають фізичні особи, що 

придбавають товари, призначені для особистого, домашнього використання. Як 

покупці можуть виступати також юридичні особи, навіть і підприємницькі, 

коли вони придбавають товар (оргтехніку, меблі тощо) для використання, не 

пов'язаного безпосередньо з використанням у підприємницькій діяльності. 

Закон України «Про захист прав споживачів», Порядок заняття 

торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення 

(Затвер. 8.02.1995 р. ПКМУ), Правила торгівлі на ринках (26.02.2002 р. ПКМУ), 

Правила продажу продовольчих товарів (3.07.1995 р. ПКМУ), Правила продажу 

непродовольчих товарів (27.05.1997 р. ПКМУ); Правила продажу товарів 

поштою (Наказ МЗЕЗторгу та Держ. комітету зв’язку Укр. від 17.03.1999 р.), 

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями (30.07.1996 р. ПКМУ), 

Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами (Наказ Мін. екон. та з 

питань європ. інтеграції 24.07. 2002 р.), Порядок гарантійного ремонту 

(обслуговування) або гарантійної заміни технічно-складних побутових товарів 

(ПКМУ 1.07. 1998 р.), Перелік товарів, що не підлягають обміну або 

поверненню (ПКМУ 19.03.1994 р.) 

Предмет договору - товари, що призначаються для особистого, 

домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою 

діяльністю. Причому таку його кількість, що не перевищує нормально 

необхідної для особистого, сімейного, домашнього або іншого використання. 

До особливостей договору роздрібної купівлі-продажу слід віднести й 

особливий порядок його укладення. Так, суб'єкти підприємницької діяльності у 

сфері торгівлі належать до тих суб'єктів сфери обслуговування, які звертаються 

до всіх і до кожного з пропозицією (офертою) купити товар на визначених 

умовах. Дана пропозиція може бути оформлена різноманітними способами: 

розміщена у рекламі, каталогах, а також у інших описах товару, а може бути 

виставленням вже самого товару, демонстрацією його зразків або наданням 
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відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його 

продажу. Для того, щоб пропозиція укласти договір, яка розміщена у рекламі, 

каталогах тощо, вважалась публічною офертою, тобто була звернена до 

невизначеного кола осіб, вона повинна містити усі істотні умови договору (ч. 1 

ст. 699 ЦК).  

Договір роздрібної купівлі-продажу - публічний договір, тобто до 

нього, якщо інше не передбачено у законі, застосовуються правила ст. 633 ЦК. 

Публічна пропозиція укласти договір встановлює однакові умови для всіх 

споживачів, до яких вона звернена, крім тих, кому за законом надані відповідні 

пільги. Продавець не має права надавати перевагу в укладенні договору одному 

покупцеві перед іншим, відмовитися від укладення договору за наявності у 

нього можливості надання покупцеві відповідних товарів. Причому доводити 

неможливість укладення договору за браком товару повинен продавець. У разі 

необгрунтованої відмови останнього від укладення договору він має 

відшкодувати збитки, завдані покупцеві такою відмовою. Хоча ст. 698 ЦК не 

передбачає, що цей договір є договором приєднання, слід погодитися з тим, що 

за способом укладення його слід відносити саме до договорів приєднання, 

оскільки покупець, за винятком предмета договору, позбавлений можливості 

брати участь у встановленні істотних умов договору. На користь цієї думки 

свідчить і встановлен-» ня у ЦК правил (ст. 698), відповідно до яких умови 

договору, що обмежують права покупця - фізичної особи, передбачені ЦК та 

законодавством про захист прав споживачів, є нікчемними. Покупець має , 

право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок 

використання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній 

діяльності. Ці ж правила встановлені і у ст. 21 Закону. 

Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений у простій 

письмовій формі, усно, а також шляхом конклюдентних дій. За правилом він 

укладається в усній формі, бо його виконання відбувається одночасно із 

здійсненням, що забезпечується видачею споживачеві розрахункового 

документа (товарного, касового чи іншого документа, який засвідчує факт 

купівлі товару). 

Між тим окремі види договорів роздрібної купівлі-продажу виконуються 

вже після їх укладення. Саме такі договори повинні бути укладені у письмовій 

формі. До них слід віднести: продаж товару за зразками, договір з умовою про 

поставку товару покупцеві, договір найму-продажу, договір роздрібної купівлі-

продажу товару в кредит, договір з умовою про прийняття покупцем товару у 

встановлений строк. 

Права та обов 'язки сторін за договором роздрібної купівлі-продажу. 

Покупець (споживач) за договором має право на: відповідну якість товару; 

належне торговельне обслуговування; безпеку товарів; відшкодування збитків, 

спричинених товарами неналежної" якості; відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок недоліків товарів; гарантований рівень споживання; державний 

захист своїх прав; об'єднання у спілки споживачів тощо. Враховуючи це, 

законодавство встановлює вимоги до продавців, яких слід додержуватися на 
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етапі підготовки товару до продажу, і котрі спрямовуються на забезпечення 

якості товару. Це, так звані, передпродажні обов 'язки, які передбачені у 

відповідних правилах продажу конкретних видів товарів. Наприклад, 

відповідно до Правил продажу продовольчих товарів продавець зобов'язаний 

забезпечити стан торговельних приміщень на рівні, що відповідає санітарно-

гігієнічним, технологічним та протипожежним нормам, встановленим для 

приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів; транспортні засоби для 

перевезення цих продуктів повинні мати санітарний паспорт, бути чистими, у 

справному стані; торговельно- технологічне обладнання, що використовується 

при організації роздрібного продажу, має забезпечувати збереження якості 

товарів і товарного вигляду протягом строку їх придатності. Забороняється 

приймати, зберігати та продавати продовольчі товари, які швидко псуються, без 

використання холодильного обладнання. 

Відповідно до Правил продажу непродовольчих товарів продавець 

проводить підготовку товарів до продажу (перевірка цілісності упаковки, 

розпакування, перевірка наявності маркувальних даних і якості, чистка, 

прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, 

гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи у дії тощо). 

Відповідно до Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і 

номерними агрегатами передбачається обов'язкова передпродажна підготовка 

цих товарів кваліфікованими фахівцями продавця згідно з вимогами 

нормативно-технічної документації, про що робиться відмітка в сервісній 

книжці тощо. 

Права та обов'язки сторін за цим договором визначаються, перш за все, за 

загальними правилами про договір купівлі-продажу. Так, продавець 

зобов'язується передати покупцеві товар, якість, кількість, асортимент, строк 

придатності, комплектність якого відповідає вимогам, передбаченим у статтях 

669,671,673,677,682,683 ЦК. Товар передається у тарі і упаковці (ст. 685 ЦК) 

разом з його приналежностями і документами, що його стосуються (ст. 666 

ЦК). Виходячи з того, що цей договір - двосторонньо зобов'язуючий, покупець 

має право вимагати передачі йому товару з додержанням продавцем вимог 

щодо останнього, які були вказані. 

Відповідно до ст. 707 ЦК (ст. 20 Закону) покупець має право протягом 

чотирнадцяти днів з моменту передання йому непродовольчого товару 

належної якостР-, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти 

його у місці купівлі або інших місцях, названих продавцем, на аналогічний 

товар інших розмірів, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. У разі 

виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перерахунок з 

продавцем. 

Якщо у продавця немає необхідного для обміну товару, а це можуть бути 

будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням 

вартості, покупець має право повернути придбаний товар продавцеві та 

одержати сплачену за нього грошову суму. До речі, закон передбачає також 

можливість здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж 
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надходженні відповідного товару в продаж, про що продавець повинен 

повідомити покупця. 

Покупець має певні права у разі продажу йому товару неналежної якості 

(ст. 708 ЦК, ст, 14 Закону). При цьому закон враховує, по-перше, предмет 

договору і, по-друге, хто виступав у ролі продавця. Якщо укладався договір 

купівлі-продажу непродовольчих товарів, які не були у користуванні, у разі 

виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених 

обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених 

продавцем, чи фальсифікації товару, він має право за своїм вибором 

пред'явити: одну з наступних: 

вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення 

недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем або 

третьою особою, на їх виправлення; 

вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на 

аналогічний товар належної якості чи на такий самий товар іншої моделі 

з-відповідним перерахунком у разі різниці у ціні; 

вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення 

ціни; 

відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової 

суми (ч. 1 ст. 708 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює 

підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати 

покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або 

іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а 

покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його. Цей договір - 

двосторонній, оплатний та консенсуальний. Сторонами є продавець і покупець. 

Предмет договору - товари, що призначаються для особистого, домашнього або 

іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Права та 

обов’язки сторін договору роздрібної купівлі-продажу визначені в §2 глави 54 

розділу ІІІ ЦК 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та змісту 

договору купівлі-продажу та договору роздрібної купівлі-продажу. Біло 

розглянуто істотні умови цих договорів, особливості їх укладення. Навчилися 

орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо договорів купівлі-

продажу; аналізувати юридичні факти, які є підставами зміни та припинення 

таких договорів.Детально були розглянуті види договорів купівлі-продажу. 
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Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам та 

розмежуванню окремих видів договорів купівлі-продажу між собою. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття договору купівлі-продажу. 

2. Що може бути предметом договору купівлі-продажу?  

3. Які істоні умови договору купівлі-продажу визначені в ЦК? 

4. В якій формі може укладатися договір купівлі-продажу? 

5. Назвіть поняття договору роздрібної купівлі-продажу. 

6. Які вимоги ставляються до продавця за договором роздрібної купівлі-

продажу? 

7. Що є предметом договору роздрібної купівлі-продажу? 

8. В чому полягає особливий порядок укладення договору роздрібної 

купівля-продажу? 

 

 

Тема № 4 ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ 

 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Договір міни. 

2. Договір дарування. 

3. Договір ренти. 

4. Договір довічного утримання. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  
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2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

5. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. 

Роз'яснення. Нормат. акти : (довідник). - К.: : Юрінком Інтер. - 2005.- 334с.  

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття, зміст та види договорів про передачу майна у власність; 

істотні умови договору міни, дарування; поняття, форма і сторони договору 

ренти; поняття договору довічного утримання (догляду).. 

 Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів про передачу майна у власність; правильно застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів про передачу майна у власність до 

конкретних життєвих ситуацій. 

. 

 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори про передачу майна у власність. 

Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих 

договорів на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко 

переоцінити. Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід 

перейти до розгляду першого питання, яким є : 

 

I. ДОГОВІР МІНИ 

 

Договір міни (бартеру) — це договір, за яким кожна зі сторін 

зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший 

товар або роботи (послуги) (ч. 1 ст. 715 ЦК). 

Сторони  Особливістю цього договору є те, що кожна зі сторін договору 

міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, 

який він одержує взамін, проте еквівалентом за передаване майно є не грошова 

сума, а інше майно. Частина 5 ст. 715 ЦК установлює, що договором може бути 

встановлено обмін майна на роботи (послуги). У такому разі сторона, яка надає 
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послуги чи здійснює роботи, відповідно буде називатися виконавцем чи 

підрядником. 

Правове регулювання: ст.715, 716 ЦК, ст. 293 ГК, Законом України 

«Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 1998 p. № 351-XIV. Хоча 

договір міни є самостійним видом цивільних договорів, ст. 735 ЦК України 

передбачає, що до договору міни застосовуються загальні положення про 

купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або 

інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить 

суті зобов'язання. Так, до договору міни (бартеру) у випадку обміну товарів на 

роботи можуть застосовуватися норми ЦК України, які регулюють договір 

підряду чи надання послуг. 

Правова характеристика: двосторонній, консенсуальний, оплатний. 

Істотні умови — предмет договору — майно, послуги, робота. Відповідно 

до ч. 4 ст. 293 ГК не може бути об'єктом міни (бартеру) майно, зараховане 

законодавством до основних фондів, яке належить до державної або 

комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є 

відповідно державним чи комунальним підприємством. Законодавством 

можуть бути встановлені також інші особливості здійснення бартерних 

(товарообмінних) операцій, пов'язаних з придбанням і використанням окремих 

видів майна, а також здійснення таких операцій в окремих галузях 

господарювання. 

Момент переходу права власності — право власності на обмінювані 

товари переходить водночас після виконання зобов'язання щодо передання 

майна обома сторона, якщо договором чи законом не встановлено інше. Так, 

зокрема, право власності на об'єкти нерухомості переходить за договором міни 

від моменту державної реєстрації договору (ч. 4 ст. 334 ЦК, Тимчасовий 

порядок державної реєстрації правочинів, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671). 

У цивільному обігу підприємці віддають перевагу використанню такого 

поняття, як бартерні договори (правочини), які в науковій літературі називають 

різновидом договору міни. Проте поняття бартер за своїм змістом є об'ємнішим 

за поняття міна. Так, відповідно до визначення поняття бартерної операції, яке 

дається в Законі України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) 

операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності», товарообмінна (бартерна) 

операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності — це один з видів 

експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або 

договором зі змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних 

(імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом 

господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін 

товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований 

рухом коштів у готівковій або безготівковій формі. 
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Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання 

договору міни. Так, відповідно до Закону України «Про регулювання 

товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності» у бартерному договорі зазначаються загальна вартість товарів, що 

імпортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за 

цим договором, з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, зарахованій 

Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних 

валют. 

Стаття 2 цього Закону передбачає строки проведення товарообмінних 

(бартерних) операцій, відповідно до якої товари, що імпортуються за бартерним 

договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, 

зазначені в такому договорі, але не пізніше ніж 90 календарних днів від дати 

митного оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на 

експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі 

експорту за бартерним договором робіт і послуг — від дати підписання акта або 

іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. При цьому 

датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України 

вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної 

декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг 

— дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, 

надання послуг. У випадку експорту за бартерним договором високоліквідних 

товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, строки їх 

увезення на митну територію України не мають перевищувати 60 календарних 

днів від дати оформлення вивізної вантажної митної декларації. 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Договір міни (бартеру) — це договір, за яким кожна зі сторін 

зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший 

товар або роботи (послуги). Істотною умовою є  предмет договору — майно, 

послуги, робота. Правове регулювання здійснюється ст.715, 716 ЦК, ст. 293 ГК, 

Законом України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у 

галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 1998 p. Особливістю 

цього договору є те, що кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, 

який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін, проте 

еквівалентом за передаване майно є не грошова сума, а інше майно. 

 

II. ДОГОВІР ДАРУВАНН  

 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 

зобов'язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) 

безоплатно майно (дарунок) у власність (ч. 1 ст. 717 ЦК). 

Правова характеристика: може бути як реальним, так і консенсуальним, 

безоплатний. За наявності зустрічного задоволення договір дарування 
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вважатиметься недійсним. Договір не є даруванням, якщо обдарований 

зобов'язується при цьому вчинити на користь дарувальника будь-яку дію 

майнового або немайнового змісту (п. 2 ст. 717 ЦК). Проте не слід вважати 

відступленням від ознаки безоплатності договору дарування такі випадки: 

1) символічне зустрічне задоволення як данини у традиції, наприклад, 

платню у вигляді дрібних монет за дарування колючо-ріжучих предметів або 

домашніх тварин; 

2) виконання обов'язку обдарованою особою, щоб використати 

подарунок для певної обумовленої мети (пожертва — ст. 729 ЦК). Зустрічного 

задоволення тут немає, оскільки виконання обов'язку з використання пожертви 

стосується третіх осіб; 

3) покладення на обдаровувану особу обов'язку на користь третьої 

особи (ст. 725 ЦК). Такий обов'язок полягає у вчиненні певної дії або утриманні 

від її вчинення а саме: передати грошову суму чи інше майно у власність, 

сплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи 

його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо. 

Такий обов'язок особа бере на себе добровільно, керуючись власними 

інтересами, а певне майнове задоволення надається третій особі, права якої 

обмежують (обтяжують) право власності обдаровуваного. Безпосереднього 

зустрічного задоволення дарувальник не отримує; 

4) покладення на обдаровану особу обов'язку на користь 

дарувальника. Скажімо, дарувальник залишає за собою право сервітуту 

(проходу, проїзду, прогону худоби тощо) у подарованій земельній ділянці або 

право проживання у подарованому будинку. Обдаровуваний у цьому разі 

зобов'язаний надати можливість здійснення такого права дарувальником. 

Застосування такого обов'язку не суперечить згаданій нормі ст. 725 ЦК. Проте 

сутність правовідношення інша. Дарувальник залишає за собою частину 

повноважень власника і не передає права власності в повному обсязі. 

Дарувальник у разі виконання договору не отримує зустрічного задоволення — 

щось нового, що він не має, а залишає те, що йому належало. 

Отже, договір дарування може бути взаємним, у ньому можна встановити 

обов'язки обдарованого, але вони не можуть вважатися зустрічним 

задоволенням і не скасовують безоплатність цього правочину. Безстроковий, 

безповоротність переходу прав, збільшення майна обдарованого, зменшення 

майна дарувальника тощо. Але вони є лише похідними від основної ознаки — 

безоплатності цього договору. Це — односторонній договір. З одного боку 

потрібна передача дарувальником у дар речі або майнового права, а з другого 

— згода обдаровуваного на прийняття дару. 
У разі консенсуального договору обдарований має право вимагати 

передачі дарунку, а дарувальник зобов'язаний його передати. Крім того, 

дарувальник і обдарований можуть бути наділені додатковими обов'язками, 

тобто такий договір може бути як односторонній, так і двосторонній. 

Сторонами договору дарування можуть бути особи як приватні, так і 

публічні — фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна 
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Республіка Крим, адміністративно-територіальні утворення, які діють як 

відповідна скарбниця. Дозволяється дарування через представника. При цьому 

в дорученні слід вказати ім'я обдарованого. Інакше воно вважається недійсним. 

Щодо законного представництва встановлено певні обме-Зокрема, батьки 

(усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей та підопічних (ч. 

2 ст. 68 ЦК). 

Законом встановлено обмеження і щодо дарування між юридичними 

особами, які займаються підприємницькою діяльністю. Дарування можливе за 

умов, якщо це прямо передбачено в статуті дарувальника. Така вимога не 

поширюється на дарування у вигляді пожертви. 

Предметом договору дарування — дарунком — можуть бути нерухомі 

та рухомі речі, зокрема гроші та цінні папери, майнові права (вони діляться 

на три категорії: 1) якими вже володіє дарувальник, тобто вони існують на 

момент укладення договору; 2) які виникнуть в майбутньому, але 

стосуються лише об'єктів інтелектуальної власності; 3) інші права). 

Форма договору дарування повністю залежить від виду предмета 

дарування і виду договору дарування, суб'єктного складу. За загальним 

правилом щодо форми правочинів, передбаченим у ЦК, правочини між 

юридичними особами, між юридичними особами і громадянами укладаються в 

письмовій формі. 

В усній формі укладається договір дарування предметів особистого 

користування і побутового призначення. Суб'єктами такого договору можуть 

бути лише громадяни.Проста письмова форма договору дарування передбачена 

для рухомих речей особливої цінності. Такий договір, укладений в усній формі, 

не вважається недійсним, якщо судом не буде встановлено незаконності 

заволодіння майном з боку обдарованого. Недійсним у разі недотримання 

простої письмової форми вважається договір дарування майнового права та 

договір про передачу дарунка в майбутньому. 

Нотаріальна форма договору встановлена для дарування нерухомого 

майна. Суб'єктний склад не має значення. У нотаріальній формі укладається 

також договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує 

десятикратний розмір доходу, що не оподатковується. 

Зміст має певну специфіку і залежить від того, чи є договір дарування 

реальним або консенсуальним. У реальному договорі дарування, власне 

кажучи, не виникає зобов'язального правовідношення, бо він виконується 

наразі з укладенням. У сторін у договорі дарування може виникнути в 

майбутньому, після передачі дарунка, певне правовідношення у передбачених 

законом випадках. 

Основний обов'язок дарувальника полягає у тому, що він зобов'язаний, в 

разі якщо йому відомо про недоліки речі або її особливі властивості, які можуть 

бути небезпечними для життя, здоров'я, майна, як самого обдарованого, так і 

інших осіб, повідомити про них обдарованого (наприклад, у разі дарування не 

зовсім справного транспортного засобу, електроприладів тощо). Невиконання 
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цього обов'язку може призвести до заподіяння шкоди під час володіння та 

користування дарунком, тому дарувальник зобов'язаний відшкодувати шкоду. 

У реальному договорі вказаний обов'язок вважається єдиним обов'язком 

дарувальника, а права дарувальника полягають у такому: 

1. Відмова у будь-який час від договору дарування з поверненням 

речі. 

2. Надавати згоду в разі повернення після відмови від договору такої 

речі, яка потребує догляду, особливих умов зберігання або утримання. У разі 

недотримання цих вимог обдарованим дарувальник має право на 

відшкодування йому витрат. 

3. Якщо це передбачено договором, дарувальник має право скасувати 

договір у разі, якщо він переживе обдарованого. Скасування договору в такому 

разі проводиться за заявою дарувальника, яку він подає нотаріусу за місцем 

відкриття спадщини протягом місяця від дня смерті обдарованого. Неподання 

такої заяви до встановленого терміну припиняє його право на скасування цього 

договору. 

4. Дарувальник або його спадкоємці мають право зажадати скасування 

договору дарування речей або іншого цінного майна, якщо обдарований 

засвідчив свою грубу невдячність, умисно вчинивши злочин проти життя, 

здоров'я, честі, гідності, власності дарувальника, його батьків, дружини 

(чоловіка), дітей. 

5. Дарувальник має право зажадати скасування договору дарування, 

якщо через недбале ставлення обдарованого до речі, що становить історичну, 

наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена. 

Вказані права дарувальника стосуються як реального, так і консенсуального 

договору дарування.  

Обдаровуваний зобов'язаний: 

1) належним чином дбати про річ, яка становить історичну, наукову, 

культурну цінність; 

2) виконати обов'язок на користь третьої особи, якщо це передбачено 

договорі (ст.725, 726 ЦК); 

3) отримати згоду дарувальника в разі повернення йому речі 

(дарунка), яка потребує догляду або особливих умов утримання чи зберігання. 

Обдаровуваний має право: 

1) відмовитися від договору у будь-який час (ст. 724 ЦК України); 

2) вимагати відшкодування шкоди в разі, якщо дарувальник не сповістив 

про недоліки та особливості речі, що призвело до заподіяння шкоди при 

володінні та користуванні дарунком. 

У консенсуальному договорі дарування, крім зазначених прав та 

обов'язків сторін, передбачаються також наступні права та обов'язки. Так, 

дарувальник має право відмовитися від виконання обов'язку передати дарунок, 

якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився. У свою 

чергу, дарувальник зобов'язаний у разі настання строку (терміну) або 
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відкладальної обставини передати обдарованому дарунок, передбачений у 

договорі дарування. 

Обдарований має право зажадати передання йому дарунка, який 

визначений у договорі дарування. Якщо дарувальник, попри настання умови, 

ухилятиметься від виконання свого обов'язку, обдарований має право на 

примусове витребування речі або компенсацію її вартості. 

Пожертвою є дарування рухомих та нерухомих речей, зокрема грошей та 

цінних паперів, для досягнення певної, наперед обумовленої мети (ст. 729 ЦК). 

Предметом договору пожертви є речі, в тому числі гроші та цінні папери, 

не можуть бути майнові права. Також у договорі пожертви має бути чітко 

вказана конкретна мета використання дарунка. Якщо такої мети в договорі 

немає — це буде звичайний договір дарування. Саме загальнокорисна мета 

відрізняє пожертву і надає підстави стверджувати, що це — різновид 

благодійницької діяльності. 

Зокрема, згідно зі ст. 1 Закону України «Про благодійництво та 

благодійницьку діяльність» благодійництво визначається як добровільна 

безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам 

матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги. Таким чином, 

благодійництво та пожертва тотожні поняття. 

Договір пожертви є реальним договором і вважається укладеним від 

моменту прийняття пожертви. Форма договору пожертви регламентується ст. 

719 ЦК так само, як форма звичайного договору дарування. Пожертвувач має 

право контролювати використання пожертви і у певних випадках, передбачених 

законом, скасувати договір. Право скасування мають і його правонаступники. 

Отже, пожертвувач або його правонаступники мають право скасувати договір, 

якщо пожертва використовується не за призначенням. 

У разі, якщо використання пожертви за призначенням виявилося 

неможливим, використання її за іншим призначенням дозволяється за згодою 

пожертвувача, а у випадку його смерті чи ліквідації юридичної особи — за 

рішенням суду (п. 2 ст. 730 ЦК) 

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 

зобов'язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) 

безоплатно майно (дарунок) у власність. Сторонами договору дарування 

можуть бути особи як приватні, так і публічні — фізичні особи, юридичні 

особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, адміністративно-

територіальні утворення, які діють як відповідна скарбниця. Предметом 

договору дарування — дарунком — можуть бути нерухомі та рухомі речі, 

зокрема гроші та цінні папери, майнові права. Зміст договору має певну 

специфіку і залежить від того, чи є договір дарування реальним або 

консенсуальним. Пожертвою є дарування рухомих та нерухомих речей, зокрема 

грошей та цінних паперів, для досягнення певної, наперед обумовленої мети 
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III. ДОГОВІР РЕНТИ 

 

У середні віки в європейському законодавстві сформувався договір ренти 

як такий. Причинами цього стали брак готівкових грошей і заборона 

процентних позик. Виникнення довічного утримання відбувалося також як 

результат існування звичаю відправляти в монастирі та церкви рухоме і 

нерухоме майно в обмін на забезпечення свого утримання у вигляді довічної 

ренти. 

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій 

стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін майна 

зобов'язується періодично сплачувати одержувачеві ренту у формі певної 

грошової суми або іншій формі. Договором ренти може бути встановлений 

обов'язок сплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом 

певного строку (ст. 731 ЦК). 

Правова характеристика: є реальним, бо, крім надання договору 

відповідної форми для його укладення потрібна ще передача певного майна 

платникові ренти. Після передачі майна одержувач ренти не несе за договором 

ніяких обов'язків, а має лише права. Тому договір ренти є одностороннім. 

Оплатність договору обумовлена тим, що майно передається в обмін на 

надання одержувачем ренти певного утримання у вигляді обумовленої 

грошової суми або іншій формі. 

Форма: укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному 

посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти 

також підлягає державній реєстрації. Нотаріальне посвідчення договорів ренти 

здійснюється за правилами розділу 5 Інструкції про порядок вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства 

юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5. Текст договору ренти обов'язково 

має містити: найменування сторін за договором; предмет договору; умови, на 

яких майно передається під виплату ренти; форму та розмір ренти; строки 

виплати ренти; відповідальність платника за прострочення ренти; право 

платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти; право одержувача 

безстрокової ренти на розірвання договору ренти; ризик випадкового знищення 

або пошкодження майна, що передається під виплату ренти. 

Сторонами в договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні особи. 

Договори ренти посвідчуються нотаріусами з дотриманням загальних правил 

посвідчення договорів відчуження. Договором ренти може бути встановлено, 

що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату або 

безоплатно. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає 

майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання 

майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо майно 

передається безоплатно, — правила про договір дарування, якщо інше не 

встановлено законом і не суперечить суті договору ренти. 
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У разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого 

нерухомого майна одержувач ренти набуває права застави на це майно. 

Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, 

лише за згодою відчужувача. У цьому випадку в тексті договору відчуження 

майна, переданого під виплату ренти, крім істотних умов договору відчуження, 

обов'язково зазначається про перехід обов'язків платника ренти до нового 

набувача, а також інші істотні умови договору ренти. Виплата ренти може бути 

забезпечена шляхом встановлення обов'язку платника ренти застрахувати ризик 

невиконання ним своїх обов'язків за договором ренти. 

За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві 

ренти проценти, встановлені ст. 736 ЦК України, якщо інший розмір процентів 

не встановлений договором ренти. Рента може виплачуватися у грошовій формі 

або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. Форма 

виплати ренти встановлюється договором. Розмір ренти встановлюється 

договором. Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову 

суму, розмір ренти визначається у розмірі облікової ставки Національного 

банку України. Розмір ренти змінюється відповідно до зміни розміру облікової 

ставки Національного банку України, якщо інше не встановлено договором. 

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання 

договору ренти у разі, якщо: 

1) платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один 

рік; 

2) платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо 

забезпечення виплати ренти; 

3) платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або 

виникли інші обставини, які свідчать про неможливість виплати ним ренти у 

розмірі і в строки, встановлені договором. Одержувач безстрокової ренти має 

право вимагати розірвання договору ренти у інших випадках, установлених 

договором. 

Якщо договором ренти не встановлені правові наслідки розірвання 

договору ренти, розрахунки проводяться залежно від того, чи майно було 

передано у власність платника ренти за плату чи безоплатно. Якщо майно було 

передано у власність платника ренти безоплатно, у разі розірвання договору 

ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти сплати річної 

суми ренти. Якщо майно було передано у власність платника ренти за плату, 

одержувач ренти має право вимагати від платника ренти сплати річної суми 

ренти та вартості переданого майна. Відповідно до ст. 742 ЦК ризик 

випадкового знищення чи випадкового пошкодження майна, переданого 

безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе платник ренти.  

 

ВИСНОВКИ З III  ПИТАНН : 

 

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій 

стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін майна 
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зобов'язується періодично сплачувати одержувачеві ренту у формі певної 

грошової суми або іншій формі. Цей договір укладається у письмовій формі та 

підлягає нотаріальному посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна 

під виплату ренти також підлягає державній реєстрації. Сторонами в договорі 

ренти можуть бути фізичні або юридичні особи. Рента може виплачуватися у 

грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання 

послуг. 

 

III. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАНН  (ДО ГЛ ДУ) 

 

Відповідно до ст. 744 ЦК за договором довічного утримання (догляду) 

одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність 

житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме 

майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується 

забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. 

Правова характеристика: є одностороннім, оскільки за ним лише 

одна сторона — набувач — наділений обов'язками, а друга сторона — 

відчужувач — має лише права. 

Є оплатним, оскільки набувач отримує у власність певне майно, а 

відчужувач — необхідне утримання у вигляді відповідних матеріальних благ 

і послуг. Є реальним.  

Сторонами є відчужувач та набувач. Відповідно до ст. 746 ЦК 

відчужувачем може бути фізична особа, незалежно від її віку та стану здоров'я. 

Набувачем може бути повнолітня, дієздатна фізична особа або юридична особа. 

Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, вони стають співвласниками майна, 

переданого їм за договором, на праві спільної сумісної власності. Якщо 

набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов'язок перед відчужувачем є 

солідарним. Договір довічного утримання може бути укладений відчужувачем 

на користь третьої особи. 

Майно, що належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, 

зокрема, майно, що належить подружжю, може бути відчужене ними на 

підставі договору довічного утримання (догляду). У разі смерті одного із 

співвласників майна, що було відчужене ними на підставі договору довічного 

утримання (догляду), обсяг зобов'язання набувача відповідно зменшується. 

Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що належить їм на праві 

спільної сумісної власності, договір довічного утримання (догляду) може бути 

укладений після визначення його частки або визначення між співвласниками 

порядку користування цим майном. 

Форма: відповідно до ст. 745 ЦК договір довічного утримання 

укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Договір 

довічного утримання, за яким передано у власність нерухоме майно, підлягає 

державній реєстрації.  

Майно, що може бути об'єктом договору відповідно до ст. 744 ЦК: 

житловий будинок, квартира або їх частина, інше нерухоме майно або рухоме 
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майно, яке має значну цінність. Можна припустити, що таким рухомим майном 

можуть бути транспортні засоби, антикварні речі та ін.  

Права та обов'язки сторін. У договорі довічного утримання (догляду) 

можуть бути зазначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види 

догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача. Якщо 

обов'язки набувача не були конкретно визначені або виникла потреба 

гарантувати відчужувачу інші види матеріального забезпечення та догляду, 

спір моє вирішуватися відповідно до засад справедливості та розумності. 

Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо про 

це не було застережено в договорі. Якщо частина майна відчужувача перейшла 

до його спадкоємців, витрати на його поховання мають бути справедливо 

розподілені між ними та набувачем. 

Набувач може бути зобов'язаний забезпечити відчужувача або третю 

особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором. У 

цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, в 

якій відчужувач має право проживати. 

Грошова оцінка матеріальних благ, якими має бути забезпечений 

відчужувач. Матеріальні блага, якими щомісячно має бути забезпечений 

відчужувач, мають бути оцінені в грошах. Така оцінка підлягає індексації у 

порядку, встановленому законом. 

У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов'язків 

за договором з підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача можуть 

бути перекладені за згодою відчужувана на члена сім'ї набувача або на іншу 

особу за їх згодою. Відмова відчужувана на перекладення обов'язку виконання 

договору на іншу особу може бути оскаржена до суду. Під час розгляду спору 

суд бере до уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають 

істотне значення. 

Набувач та відчужувач мають право домовитися про заміну речі, яка була 

передана за договором, на іншу річ. У цьому разі обсяг обов'язків набувача за 

волею сторін може змінитися або залишитися незмінним. 

Набувач майна не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, 

міняти майно, укладати щодо нього договір застави, передавати його у 

власність іншій особі на підставі іншого правочину. На майно, яке було 

передане за договором довічного утримання (догляду), доти, доки живий 

відчужувач, не може бути звернено стягнення. Втрата (знищення), 

пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для 

припинення чи зменшення обсягу його обов'язків перед відчужувачем. 

Припинення договору довічного утримання (догляду). Договір довічного 

утримання (догляду) може бути розірваний судом: 

1) на вимогу відчужувана або третьої особи, на користь якої він був 

укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх 

обов'язків, незалежно від його вини; 

2) на вимогу набувача. 
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Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю 

відчужувача. У разі розірвання договору у зв'язку з ухиленням набувача від 

його виконання, відчужувач набуває права власності на майно, яке було ним 

передане, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, 

понесені набувачем на утримання, догляд відчужувача, не підлягають 

поверненню. У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його 

подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд 

може залишити за набувачем право власності на частину майна з урахуванням 

тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за 

договором. 

Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду) 

переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що 

було предметом договору. Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від 

прийняття права власності на майно, що було предметом договору, це право 

може бути прийняте спадкоємцем за законом. Якщо у набувача майна немає 

спадкоємців або вони відмовилися від прийняття права власності на нього, 

відчужувач стає знову власником цього майна. У цьому разі договір довічного 

утримання (догляду) припиняється. 

У разі припинення набувача — юридичної особи — набувача з 

визначенням правонаступників, до них переходять права та обов'язки за цим 

договором. 

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) 

передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру 

або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну 

цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача 

утриманням та (або) доглядом довічно. Сторонами є відчужувач та набувач. 

Відповідно до ст. 745 ЦК договір довічного утримання укладається у письмовій 

формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Договір довічного утримання, за 

яким передано у власність нерухоме майно, підлягає державній реєстрації. У ст. 

744 ЦК визначено майно, що може бути об'єктом договору, а саме : житловий 

будинок, квартира або їх частина, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке 

має значну цінність. Договір довічного утримання (догляду) може бути 

розірваний судом. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та змісту 

договорів міни, дарування, ренти, довічного утримання. Біло розглянуто істотні 

умови цих договорів, особливості їх укладення. Навчилися орієнтуватися в 
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чинному цивільному законодавстві щодо цих договорів; аналізувати юридичні 

факти, які є підставами зміни та припинення таких договорів. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню договорів міни, дарування, ренти, довічного утримання між 

собою.Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою 

вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне 

право».Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття та дайте правову характеристику договору міни. 

2. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання щодо 

договору міни? 

3. Назвіть сторони договору дарування. Які вимоги висуваються до  них? 

4. Які права та обов’язки мають сторони договору дарування? 

5. У якій формі укладається договір ренти? 

6. В яких випадках одержувач безстрокової ренти має право вимагати 

розірвання договору? 

7. Дайте правову характеристику договору довічного утримання(догляду). 

8. У яких випадках договір довічного утримання(догляду) може бути 

розірваний судом? 

 

 

 

ТЕМА № 5 ДОГОВОРИ ПРРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У КОРИСТУВАНН  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

1. Загальні положення про договір найму (оренди) 

2. Договір прокату. 

3. Договір оренди транспорту. 

4. Договір найму земельної ділянки. 

5. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 

6. Договір лізингу. 

7. Договір найму житла. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 
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2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Закон України від 16 грудня 1997 р. ―Про фінансовий лізиг‖ в редакції 

Закону від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. –  № 

15. –  С. 231.  

 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

5. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. 

Роз'яснення. Нормат. акти : (довідник). - К.: : Юрінком Інтер. - 2005.- 334с.  

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття, зміст та види договорів про передачу майна у 

користування. Істотні умови договору найму, лізингу, позички, їх форму та 

сторони. 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів про передачу майна у користування; правильно застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів про передачу майна у користування до 

конкретних життєвих ситуацій. 

 

 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори про передачу майна у 

користування. Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у 

використанні цих договорів на практиці. Їх функціональне призначення в 

сучасних умовах важко переоцінити.  
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 Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти 

до розгляду першого питання, яким є: 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНН  ПРО ДОГОВІР НАЙМУ  (ОРЕНДИ) 
 

Договір найму (оренди) — це договір за яким одна сторона наймо-

давець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за 

плату на певний строк (ст. 759 ЦК України). 

Види договорів: оренди земельної ділянки, оренди транспортних засобів, 

прокату, лізингу, оренди будівлі та іншої капітальної споруди, оренди 

державного та комунального майна. 

Правова характеристика - двосторонній, оплатний, як реальний, так і 

консенсуальний.Істотні умови договору найму. ЦК  до істотних умов договору 

найму відносить лише предмет (ст. 759, 760). 

Ст. 284 ГКУ до істотних умов договору оренди, який укладається між 

суб'єктами господарської діяльності, відносить: об'єкт оренди (склад і вартість 

майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; 

орендну плату з урахуванням її індексації; порядок використання 

амортизаційних відрахувань на відновлення орендованого майна та умови його 

повернення або викупу. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною 

вартістю. 

Ст. 10 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» виділяє такі 

істотні умови договору оренди: об'єкт оренди (склад і вартість майна з 

урахуванням її індексації); термін, на який укладається договір оренди; орендна 

плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних 

відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення; 

виконання зобов'язань; забезпечення виконання зобов'язань — неустойка 

(штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо; порядок здійснення 

орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди; відповідальність сторін; 

страхування орендарем взятого ним в оренду майна; обов'язки сторін щодо 

забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. Укладений сторонами 

договір оренди в частині істотних умов має відповідати типовому договору 

оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна 

розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори 

оренди майна, що належить АРК або перебуває у комунальній власності, 

затверджують відповідно Верховна Рада АРК та органи місцевого 

самоврядування. (Наказ ФДМ України «Про затвердження договорів оренди» 

від 23 серпня 2000 р. № 1774, зареєстрований у Мін.юст.Укр. 21 грудня 2000 р. 

за № 930/5151). 

Предмет договору оренди  Відповідно до ст. 760 ЦК України предметом 

договору оренди можуть бути: речі, які визначені індивідуальними ознаками і 

які зберігають свій первісний вигляд під час неодноразового використання, 

тобто неспоживні речі, а також майнові права. За ознаками предмета договір 
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найму відрізняється від договору позики, предметом якого виступають 

споживні речі, визначені родовими ознаками.  

Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути 

предметом договору найму оренди. Так, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» не можуть бути об'єктами 

оренди: цілісні майнові комплекси казенних підприємств; об'єкти державної 

власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації 

відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», 

Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації», які випускають підакцизну продукцію. 

Сторони договору оренди — наймодавець (орендодавець), наймач 

(орендар). Наймодавцем має право бути власник речі або особа, якій належать 

майнові права, зокрема права господарського відання та оперативного 

управління. Крім цього, наймодавцем може бути також особа, уповноважена на 

укладення договору найму. Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про оренду державного та 

комунального майна» орендодавцями є: Фонд державного майна України, його 

регіональні відділення та представництва; органи,  уповноважені Верховною 

Радою АРК та органами місцевого самоврядування управляти майном, 

підприємства. 

За договором оренди наймодавець може бути змінений. Стаття 770 ЦК 

України передбачає, що у разі заміни власника речі, переданої в найм, до 

нового власника (правонаступника) переходять права та обов'язки наймодавця, 

але сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження 

наймодавцем речі договір найму припиняється. Реорганізація орендодавця не є 

підставою для зміни умов або розірвання договору оренди (ч. 3 ст. 284 ГК 

України). 

Плата за користування майном встановлюється договором та виступає як 

звичайна умова договору, і у разі, якщо сторони в договорі не визначать розмір 

плати за користування, договір найму (оренди) не буде вважатися неукладеним. 

Частина 1 ст. 762 ЦК України передбачає, що якщо розмір плати не 

встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі 

та інших обставин, які мають істотне значення. 

Плата може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній 

формі. Договором або законом може бути встановлений періодичний перегляд, 

зміна (індексація) розміру плати за користування майном. Плата за 

користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено 

договором. 

Строк договору найму (оренди)  Укладається на строк, обумовлений 

сторонами і встановлений договором (ст. 763 ЦК України). Якщо строк найму 

не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк. 

Кожна зі сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може 

відмовитися від договору у будь-який час, письмово попередивши про це другу 

сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна — за 3 місяці. 

Договором або законом може бути встановлений інший строк для 
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попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений 

строк. 

Договір найму може бути припинений шляхом: відмови наймодавця (ст. 

782 ЦК), розірвання на вимогу наймача (ст. 784 ЦК) чи наймодавця (ст. 783 

ЦК), а також у разі смерті фізичної особи наймача, якщо інше не встановлено 

договором або законом, а також ліквідації юридичної особи наймача або 

наймодавця (ст. 781 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Договір найму (оренди) — це договір за яким одна сторона наймо-давець 

передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату 

на певний строк. ЦК  до істотних умов договору найму відносить лише 

предмет. Предметом договору оренди можуть бути: речі, які визначені 

індивідуальними ознаками і які зберігають свій первісний вигляд під час 

неодноразового використання, тобто неспоживні речі, а також майнові права.    

Сторонами договору оренди  є наймодавець (орендодавець) та наймач 

(орендар). Плата за користування майном встановлюється договором та 

виступає як звичайна умова договору, і у разі, якщо сторони в договорі не 

визначать Договір укладається на строк, обумовлений сторонами і 

встановлений договором розмір плати за користування, договір найму (оренди) 

не буде вважатися неукладеним. 

II. ДОГОВІР ПРОКАТУ 

 

Договір прокату — це договір, за яким наймодавець, який здійснює 

підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або 

зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на 

певний строк (ст. 787 ЦК). 

Правове регулювання: ст. 787-791 ЦК, загальні положення про договір 

найму (оренди) ЦК, Закон України «Про захист прав споживачів». 

Правова характеристика - двосторонній, оплатний, може бути як реальний так і 

консенсуальний, приєднання (оскільки наймодавець встановлює типові умови 

договору прокату), публічний. 

Сторони договору - наймодавцем за договором прокату може бути особа, яка 

здійснює підприємницьку діяльність з передання речей. Відповідно до ст. 15 ЗУ 

«Про театри і театральну справу» театри мають право здійснювати діяльність з 

прокату костюмів, взуття, обладнання, реквізиту, бутафорії, гримувальних, па-

стижерних та інших товарів і предметів. 

Істотні умови - предмет, плата за користування (тарифи, які встановлює 

наймодавець), строк. Умови договору прокату, які погіршують становище 

наймача порівняно з тим, що встановлено типовими умовами договору, є 

нікчемними. 

Предметом договору прокату може бути тільки рухома річ, яка 

використовується для задоволення побутових невиробничих потреб. 
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Використання предмета прокату для виробничих потреб може бути лише 

у випадку, коли це передбачено договором. 
Законодавством встановлені обмеження щодо здання в прокат певних 

предметів (засоби вимірювальної техніки дозволяється видавати напрокат, 

якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію; прокат на 

території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм та баз даних дозволяється лише за умови їх маркування 

контрольними марками, тощо). 

Наймач  вправі відмовитися від договору прокату і повернути річ 

наймодавцеві у будь-який час. У зв'язку з цим плата за прокат речі, що сплачена 

наймачем за весь строк договору, зменшується відповідно до тривалості 

фактичного користування річчю, але водночас наймач позбавлений права на 

укладення договору піднайму і переважного права на купівлю речі у разі її 

продажу наймодавцем. Капітальний і поточний ремонт речі здійснює 

наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речі сталося 

з вини наймача (статті 790, 791 ЦК України). 

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Договір прокату — це договір, за яким наймодавець, який здійснює 

підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або 

зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на 

певний строк. Наймодавцем за договором прокату може бути особа, яка 

здійснює підприємницьку діяльність з передання речей. Істотними умовами є 

предмет, плата за користування (тарифи, які встановлює наймодавець) та строк. 

Предметом договору прокату може бути тільки рухома річ, яка 

використовується для задоволення побутових невиробничих потреб. 

 

II. ПИТАНН  

III.  

Оренда транспортних засобів (параграф 5 гл. 58 ЦК). Предмет договору: 

повітряні судна (ст. 15 ПК України);морські та річні судна (Ліцензійні умови 

провадження госп. діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і 

вантажіврічковим, морським транспортом, затверджені наказом Державного 

комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, 

Мін.транс.Укр.від 30.01.2002); наземні самохідні транспортні засоби - 

залізничні транспортні засоби, зокрема вагони всіх видів, локомотиви, мото-

рейковий транспорт і контейнери, автомобільні транспортні засоби. 

Права та обов язки сторін  Крім прав та обов'язків, установлених § 1 

глави 58 ЦК сторони договору транспортного засобу мають такі права та 

несутьтакі обов'язки:наймодавець зобов'язаний: передати в найм екіпаж, який 

обслуговує транспортний засіб, якщо це встановлено договором (ч. 2 ст. 798 

ЦК); надавати комплекс послуг для забезпечення нормального використання 

транспортного засобу (ч. 3 ст. 798 ЦК); застрахувати транспортний засіб (ст. 
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802 ЦК; Закон України «Про страхування»); наймач має право: на використання 

транспортного засобу у своїй діяльності; на укладення договорів перевезення, а 

також інших договорів відповідно до призначення транспортного засобу (ст. 

800 ЦК); наймач зобов'язаний: підтримувати транспортний засіб у належному 

стані, зокрема здійснювати обслуговування та ремонт (ч. 1 ст. 801 ЦК); нести 

витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, у тому числі 

пов'язані зі сплатою податків та інших платежів (ч. 2 ст. 801 ЦК); відшкодувати 

збитки, завдані в зв'язку з втратою або пошкодженням транспортного засобу, 

якщо він не доведе, що це сталося не з його вини (ст. 803 ЦК); відшкодувати 

шкоду, заподіяну іншій особі у зв'язку з використання транспортного засобу 

(ст. 804 ЦК, глава 82 ЦК). 

Форма договору - якщо сторонами договору є юридичні особи - 

письмова, а якщо хоча б одна зі сторін фізична особа - нотаріальна (ст. 799 

ЦК).  

 

ВИСНОВКИ З III  ПИТАНН : 

 

Предметом договору оренди транспортних засобів є : повітряні судна (ст. 

15 ПК України);морські та річні судна; наземні самохідні транспортні засоби - 

залізничні транспортні засоби, зокрема вагони всіх видів, локомотиви, мото-

рейковий транспорт і контейнери, автомобільні транспортні засоби. Якщо 

сторонами договору є юридичні особи – обов’язкова  письмова форма 

договору, а якщо хоча б одна зі сторін фізична особа – нотаріальна. 

 

IV. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛ НКИ  

 

Договір найму (оренди) земельної ділянки - це договір, за яким 

наймодавець (орендодавець) зобов'язується передати наймачеві (орендарю) 

земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та 

користування за плату. 

Сторони договору. Орендодавцями земельних ділянок можуть бути 

громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, 

або уповноважені ними особи. Орендарями земельних ділянок є юридичні або 

фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і 

користування земельною ділянкою (районні, обласні, Київська і 

Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, 

визначених законом; сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим громадяни і юридичні особи 

України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, 

міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави. 

Правова характеристика - двосторонній, відплатний, 

консенсуальний  Правове регулювання: ст. 792 ЦК України, ЗК України, Закон 

України «Про оренду землі», Типовий договір оренди землі, затверджений 
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постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220, Порядок 

державної реєстрації договорів оренди землі, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073 та ін. 

Істотні умови:об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної 

ділянки); строк дії; орендна плата, індексація, відповідальність за її несплату; 

умови використання та цільове призначення земельної ділянки; умови 

збереження землі; умови і строки передачі землі орендарю; умови повернення 

орендодавцеві; наявні обмеження (обтяження) щодо використання землі; 

визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення 

об'єкта; відповідальність сторін (ст. 15 Закону України «Про оренду землі»), 

інше.  

Предметом договору оренди є земельні ділянки, що перебувають у 

власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності, 

також можуть передаватися у найом земельні ділянки разом із насадженнями, 

будівлями, спорудами, водоймами, які розташовані на ній. Строк дії договору 

визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.       

Орендна плата. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за 

землю визначаються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення 

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які 

встановлюються відповідно до Закону України «Про плату за землю»).  Права 

та обов'язки. Основні права та обов'язки сторін за договором оренди землі 

встановлені статті 24-26 Закону України «Про оренду землі». 

Форма та порядок укладення і реєстрації договору. Договір оренди 

землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї зі сторін може бути 

посвідчений нотаріально. Типова форма договору оренди землі затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220. 

Укладений договір оренди та суборенди землі підлягає державній реєстрації 

відповідно до Порядку державної реєстрації договорів оренди землі, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 

2073.  

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

Договір найму (оренди) земельної ділянки - це договір, за яким 

наймодавець (орендодавець) зобов'язується передати наймачеві (орендарю) 

земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та 

користування за плату. Істотними  умовами договору є:об'єкт оренди (місце 

розташування та розмір земельної ділянки); строк дії; орендна плата, 

індексація, відповідальність за її несплату; умови використання та цільове 

призначення земельної ділянки; умови збереження землі; умови і строки 

передачі землі орендарю; умови повернення орендодавцеві; наявні обмеження 

(обтяження) щодо використання землі; визначення сторони, яка несе ризик 

випадкового пошкодження або знищення об'єкта; відповідальність сторін. 

Предметом договору оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності 
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громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності, також 

можуть передаватися у найом земельні ділянки разом із насадженнями, 

будівлями, спорудами, водоймами, які розташовані на ній. Строк дії договору 

визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. 

 

 

V. ДОГОВІР НАЙМУ  УДІВЛІ А О ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПР ОРУДИ 

  

Враховуючи особливі властивості таких нерухомих речей, як будівлі та 

споруди, § 4 глави 58 (ст. 793—797 ЦК України) установлює спеціальні 

правила регулювання договору оренди таких речей. До таких особливостей 

належать: предмет договору - будівлі або інші капітальні споруди, або її 

частини, крім житла; форма договору - письмова, а у випадку, коли строк 

оренди відповідно до договору встановлений в один рік чи більше, такий 

договір підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 793 ЦК); реєстрація договору: 

договір, укладений на строк не менше ніж один рік, підлягає державній 

реєстрації (ст. 794 ЦК); потреба підписання письмового документа про 

передачу предмета найму, а також його повернення наймачем: оформляється 

відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору (ст. 

795 ЦК). Це є моментом обчислення строку договору.  

Права користування земельною ділянкою. Наймачеві надається право 

користування земельною ділянкою, на якій вони перебувають, а також право 

користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у 

розмірі, необхідному для досягнення мети найму, у розмірі встановленому 

договору, а якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві 

надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів най-

модавець (ст. 796 ЦК). Це право наймача беззаперечне, якщо наймодавець 

будівлі та споруди є власником земельної ділянки. У тому самому випадку, 

коли наймодавець не є власником земельної ділянки, вважається, що власник 

земельної ділянки погоджується на надання наймачеві права користування 

земельною ділянкою, якщо інше не встановлено договором наймодавця з 

власником земельної ділянки, зокрема тоді, коли відповідно до договору 

оренди земельної ділянки, на якій розташована капітальна споруда чи будівля, 

орендар не має права передавати свої права на користування земельною 

ділянкою іншій особі. 

 

ВИСНОВКИ З V  ПИТАНН : 

 

Враховуючи особливі властивості таких нерухомих речей, як будівлі та 

споруди, установлюються спеціальні правила регулювання договору оренди 

таких речей. До таких особливостей належать: предмет договору - будівлі або 

інші капітальні споруди, або її частини, крім житла; форма договору - 

письмова, а у випадку, коли строк оренди відповідно до договору встановлений 

в один рік чи більше, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню; 
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реєстрація договору: договір, укладений на строк не менше ніж один рік, 

підлягає державній реєстрації; потреба підписання письмового документа про 

передачу предмета найму, а також його повернення наймачем: оформляється 

відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. Це є 

моментом обчислення строку договору.  

 

VI.ДОГОВІР ЛІЗИНГУ 

  

ЦК (ст. 806) договір лізингу визначається як договір, за яким одна 

сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати іншій стороні 

(лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на 

праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із 

лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане 

лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 

лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і 

за встановлену плату (лізингові платежі).Правове регулювання: ЦК, ГК, Закон 

України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 р. № 1381-IV. 

Фінансовим лізингом визнається вид цивільно-правових відносин, що 

виникають з договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу 

лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) 

відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і 

передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше 

ніж один рік за встановлену плату (лізингові платежі). 

Предметом договору може бути неспоживна річ, визначена 

індивідуальними ознаками, зарахована відповідно до законодавства до 

основних фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші 

природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені 

структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).  

Види та зміст договору лізингу. Види: оперативний (оренда), 

фінансовий, зворотний, пайовий, міжнародний. 

Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або 

юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу 

(оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного 

фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж 

передбачаються фінансовим лізингом (орендою). 

Фінансовий лізинг - господарська операція фізичної або юридичної 

особи, яка передбачає відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) 

передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду, 

придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та 

винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу. 

Лізинг вважається фінансовим, якщо лізинговий договір містить 

одну з таких умов: 

1) об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не 

менше 75 % його первісної вартості за нормами амортизації, та орендар 
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зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії 

лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у 

такому лізинговому договорі; 

2) сума лізингових платежів від початку строку оренди дорівнює або 

перевищує первісну вартість об'єкта лізингу; 

3) якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних 

фондів лізингодавця протягом строку перших 50 % амортизації його первісної 

вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 

за 90 % від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, що є на початок строку дії 

лізингового договору;  

4) майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за 

замовленням лізингоотримувача та після закінчення дії лізингового договору не 

може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача, виходячи з 

його технологічних та якісних характеристик. 

Зворотний лізинг - господарська операція фізичної чи юридичної особи, 

що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним 

зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною 

особою в оперативний або фінансовий лізинг. 

Пайовий лізинг - це здійснення лізингу за участю суб'єктів лізингу на 

основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох 

кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти. При 

цьому сума інвестованих кредиторами коштів не може становити більше ніж 80 

% вартості набутого для лізингу майна. 

Міжнародний лізинг - це договір лізингу, що здійснюється суб'єктами 

лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі, якщо 

майно чи платежі перетинають державні кордони. 

Суб єктами лізингу можуть бути: лізингодавець - юридична особа, яка 

передає право володіння та користування предметом лізингу 

лізингоодержувачу; лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка 

отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця; 

продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець 

набуває річ, що в подальшому буде передана як предмет лізингу 

лізингоодержувачу; інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами 

багатостороннього договору лізингу.  

Форма: відповідно до ст  6 Закону договір має бути укладений у 

письмовій формі та відповідати вимогам законодавства України   

Істотними умовами договору лізингу закон визнає: предмет лізингу; 

строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом 

лізингу (строк лізингу); розмір лізингових платежів; інші умови, щодо яких за 

заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнута згода.  

Варто також додати, що Законом України від 11 січня 2006 р. Україна 

приєдналася до «Конвенції УНІДРУА Про міжнародний фінансовий лізинг», 

вчиненої 28 травня 1988 р. у м. Оттаві, яка таким чином стає частиною її 

національного законодавства і матиме пріоритет перед іншими актами 
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українського законодавства у разі здійснення операцій міжнародного 

фінансового лізингу. 

 

ВИСНОВКИ З VI  ПИТАНН : 

 

Договір лізингу визначається як договір, за яким одна сторона 

(лізингодавець) передає або зобов'язується передати іншій стороні 

(лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на 

праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із 

лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане 

лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 

лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і 

за встановлену плату (лізингові платежі). Предметом договору може бути 

неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, зарахована відповідно 

до законодавства до основних фондів. Існують такі види лізингу: оперативний 

(оренда), фінансовий, зворотний, пайовий, міжнародний. Суб'єктами лізингу 

можуть бути: лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та 

користування предметом лізингу лізингоодержувачу; лізингоодержувач - 

фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування 

предметом лізингу від лізингодавця. Істотними умовами договору лізингу закон 

визнає: предмет лізингу; строк, на який лізингоодержувачу надається право 

користування предметом лізингу (строк лізингу); розмір лізингових платежів; 

інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнута 

згода. 

 

 

 

VII. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА 

 

Види: договір найму житла у приватному житловому фонді, договір 

найму житла у державному та комунальному житлових фондах, договір найму 

житла у гуртожитках, договір найму службового житла, договір найму 

соціального житла, договір найму у фонді житла тимчасового призначення. 

Договір найму (оренди) житла у приватному житловому фонді - це договір, за 

яким одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується 

передати другій стороні - наймачеві житло для проживання в ньому на певний 

строк за плату; 

Договір найму соціального житла - угода, оформлена в письмовій формі, 

за якою одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується 

передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання в ньому на певний 

строк (ст. 20 ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення» від 12 січня 

2006 р. № 3334-IV). 

Правове регулювання договору найму житла залежить від виду 

житлового фонду. Так, якщо предметом договору найму є: 
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1) приватне житло, ці відносини регулюються главою 59 ЦК; 

2) державне та комунальне житло - главою 2 ЖК УРСР, ЗУ «Про 

приватизацію державного житлового фонду» та іншими нормативними актами; 

3) службове житло - главою З ЖК УРСР, постановою Ради Міністрів від 4 

лютого 1988 р. № 37 «Про службові жилі приміщення», якою затверджено 

Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі 

приміщення, а також Положення про порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними в УРСР; 

4) житло для тимчасового проживання - главою 4-1 ЖК УРСР, Порядком 

формування фондів житла для тимчасового проживання; Порядком надання і 

користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового 

проживання, затверджені постановою КМУ від 31 березня 2004 р. № 422; 

Типовим договором найму жилого приміщення з фонду житла для тимчасового 

проживання, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 14 

травня 2004 р. № 98; 

5) житло, яке розташоване у гуртожитках, - статтями 127-132, 25 ЖК 

УРСР, Примірним положенням про гуртожитки, затверджене постановою Ради 

Міністрів УРСР від 3.06.1986 р. № 208; 

6) житло у фонді соціального призначення – ЗУ «Про житловий фонд 

соціального призначення». 

Сторони договору найму (оренди) житла - наймодавець та наймач  

У приватному житловому фонді відповідно до ст. 813 ЦК України 

сторонами у договорі найму житла можуть бути як фізичні, так і юридичні 

особи, а наймачами - декілька осіб, які є солідарними боржниками за 

зобов'язаннями, що виникають із договору (ст. 813, ч. 2 ст. 816 ЦК). Однак, 

якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для 

проживання у ньому фізичних осіб (ч. 2 ст. 813 ЦК). 

Наймодавцями за договором найму у приватному житловому фонді є 

власник житла, а у державному чи комунальному житловому фонді — житлово-

експлуатаційна організація, а в разі її відсутності — відповідне підприємство, 

установа, організація, у господарському віданні чи оперативному управлінні 

якої перебуває житло, у фонді соціального призначення — орган місцевого 

самоврядування або уповноважений ним орган. 

Правова характеристика договору: двосторонній, відплатний, може бути 

як реальним, так і консенсуальним. 

Істотною умовою є предмет договору, а саме: 

1) у приватному житловому фонді - це житловий будинок чи його 

частина, квартира, її частина чи інше помешкання, призначені та придатні для 

проживання в них (ст. 812 ЦК); 

2) у державному та комунальному житлових фондах - це окрема квартира 

або інше ізольоване житлове приміщення, що складається з однієї чи кількох 

кімнат, а також одноквартирний житловий будинок. Не можуть бути 

самостійним предметом договору най 
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му: житлове приміщення, яке хоч і є ізольованим, проте за розміром менше від 

встановленого для надання одній особі, частина кімнати або кімната, зв'язана з 

іншою кімнатою спільним входом, а також підсобні приміщення (кухня, 

коридор, комора тощо) (ч. 1 ст. 48, ст. 63 ЖК УРСР); 

3) у фонді соціального призначення - це квартира або садибний 

(одноквартирний) житловий будинок чи житлове приміщення в соціальному 

гуртожитку, а також перелік житлово-комунальних послуг, які надаватимуться 

наймачу відповідно до договору найму соціального житла (ч. 1 ст. 21 ЗУ «Про 

житловий фонд соц.призначення»); 

4) у гуртожитках предметом договору може бути кімната чи час тина 

кімнати. Відповідно до п. 4 Примірного положення про гуртожитки, 

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р. № 208, 

гуртожитки діляться на два види: для проживання одиноких громадян (житлові 

приміщення перебувають у спільному користуванні кількох осіб, які не 

перебувають у сімейних стосунках); для проживання сімей (житлові 

приміщення, що складаються з однієї чи кількох кімнат, перебувають у 

відособленому користуванні сімей). Отже, предметом договору найму у 

гуртожитках може бути як частина житлового приміщення, так і житлове 

приміщення; 

5) у службовому житлі - службові житлові приміщення, як правило, 

окремі квартири - призначаються для заселення громадянами, які у зв'язку з 

характером їх трудових відносин мають проживати за місцем роботи або 

поблизу від нього і включені до службових  

рішенням виконкому районної, міської, районної в місті ради (ст. 118 ЖК 

УРСР); 

6) у фонді, призначеному для тимчасового проживання – це житлові 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, які відповідають 

санітарним і технічним вимогам та знаходяться, як правило, у межах одного й 

того самого населеного пункту за місцем попереднього проживання громадян 

(крім біженців). Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання належать до спеціалізованих житлових приміщень. Фонди житла 

для тимчасового проживання формуються виконавчими органами сільських, 

селищних,  міських рад,  Київською і Севастопольською 

міськдержадміністраціями   (пункти   1-5   Порядку  формування фондів житла 

для тимчасового проживання, затвердженого постановою КМУ від 31 березня 

2004 р. № 422). 

Строк та розмір плати за користування житлом (ч. 1 ст. 810, ч. 1 ст. 820 

ЦК). Строк користування встановлюється договором. Навіть у тому випадку, 

коли строк договору не встановлений, він вважається укладеним на строк на 5 

років (ч. 1 ст. 821 ЦК України).  Розмір оплати за користування житлом 

договором найму та строки її внесення — встановлюється у договорі (ст. 821 

ЦК України). У випадку, коли максимальний розмір плати встановлений 

законом, договором такий розмір не може перевищуватися. Якщо строк 
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внесення плати за користування житлом не встановлений договором, наймач 

вносить її щомісяця. 

Строк договору у державному та комунальному житловому фонді не є 

істотною умовою договору, оскільки, як правило, договір найму укладається на 

невизначений строк, чи на час виконання роботи (у службовому житлі чи 

гуртожитку) чи навчання (у гуртожитках), а у фонді соціального призначення 

— на час існування обставин, Акі дають підставу вважати особу соціально 

незахищеною (ст. 10 ЗУ «Про житловий фонд соц.призначення»). 

Права та обов'язки сторін договору найму житла у гуртожитках 

регулюється Примірним положенням про гуртожитки. Права наймачів: 

користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, 

обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами; 

обирати раду гуртожитку і бути обраними до її складу, брати участь у 

культурно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі, в обговоренні питань 

організації побуту в гуртожитку і вносити свої пропозиції щодо поліпшення 

цієї роботи; вимагати своєчасної заміни обладнання, меблів, постільних речей 

та іншого інвентаря, що стали непридатними, а також усунення недоліків у 

культурно-побутовому обслуговуванні. 

Договір найму (оренди) житла укладається у письмовій формі. Підставою 

для укладення такого договору у державному та комунальному фондах житла, 

службовому житлі та гуртожитках є ордер (статті 58, 59 ЖК УРСР), а у фонді 

соціального призначення та у фонді житла для тимчасового проживання - 

рішення відповідного органу місцевого самоврядування. 

 

ВИСНОВКИ З VII  ПИТАНН : 

 

Виділяють такі види договору найму(оренди) житла: договір найму житла 

у приватному житловому фонді, договір найму житла у державному та 

комунальному житлових фондах, договір найму житла у гуртожитках, договір 

найму службового житла, договір найму соціального житла, договір найму у 

фонді житла тимчасового призначення. Сторонами договору найму (оренди) 

житла є наймодавець та наймач. Строк користування встановлюється 

договором. Договір найму (оренди) житла укладається у письмовій формі. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу договорам про передачу 

майна у користування. Біло розглянуто поняття та предмет договору найму. 

Договір прокату. Основні різновиди договору найму (оренди).  Договір найму  

(оренда) земельної ділянки. Найм будівлі або іншої споруди. Порядок 

державної реєстрації договору будівлі або споруди, плата за користування.   

Найм (оренда) транспортного засобу. Особливості найму транспортного засобу 

з екіпажем. Поняття договору найму житла. Сторони у договорі найму житла. 
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Предмет і форма договору найму житла.  Обов’язки наймача житла. Строк 

договору найму житла.  Договір піднайму житла. Розірвання договору найму 

житла. Поняття договору лізингу. Форма та зміст договору лізингу.  Права та 

обов’язки сторін договору лізингу.  

Навчилися орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо цих 

договорів; аналізувати юридичні факти, які є підставами зміни та припинення 

таких договорів. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню цих договорів між собою.Маю надію, що цю тему ви засвоїте 

добре, оскільки вона є підставою вашого наступного засвоєння матеріалу з 

предмету «Цивільне та сімейне право».Дякую за увагу. У кого які є питання. 

Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення договору найму та його правову характеристику. 

2. Що є предметом договору оренди? 

3. Які істотні умови договору прокату? 

4. Назвіть права та обов’язки сторін за договором оренди транспортних 

засобів. 

5. У якій формі укладається договір найму земельної ділянки? 

6. Які види договору лізингу існують? 

7. Які істотні умови договору лізингу? 

8. Дайте правову характеристику договору найму(оренди) житла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 6 ДОГОВОРИ З ВИКОНАНН  РО ІТ 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

1. Поняття і зміст договору підряду. 

2. Види договору підряду. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 
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1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

 

Навчальна література: 

 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

5. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. 

Роз'яснення. Нормат. акти : (довідник). - К.: : Юрінком Інтер. - 2005.- 334с.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття, зміст та види договорів з виконання робіт; істотні умови 

договорів побутового підряду, будівельного підряду, договору на виконання 

науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; 

ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу; ціна 

роботи; кошторис; строки виконання роботи; порядок оплати роботи; договір 

побутового підряду; договір будівельного підряду; договір на виконання 

науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.              

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів з виконання робіт; правильно застосовувати норми цивільного права 

щодо договорів з виконаня робіт до конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори з виконання робіт. Сучасний 
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цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих договорів на 

практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко переоцінити.  

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти 

до розгляду першого питання, яким є: 

 

I. ПОН ТТ  ТА ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПІДР ДУ 

 

За договором підряду відповідно до ст. 837 ЦК підрядник зобов'язується 

виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника, а замовник 

зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. 

Зміст договору підряду - визначається його істотними умовами, якими є 

предмет договору, його ціна та строки виконання робіт. 

Предметом договору підряду є індивідуально-визначені речі, їх 

характеристики: кількість, якість, розміри, інші необхідні 

характеристики, як правило на розсуд замовника. 

Законом визначаються вимоги до якості роботи. Так, відповідно до ст. 

857 ЦК робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору 

підряду, а в разі їх відсутності або неповноти — вимогам, що зазвичай 

висуваються до роботи відповідного характеру. Гарантія якості роботи 

поширюється на все, що становить результат роботи. Перебіг гарантійного 

строку починається від моменту, коли виконана робота була прийнята або мала 

бути прийнята замовником, якщо інше не встановлено договором підряду (ст. 

860 ЦК). 

До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором 

підряду, застосовується позовна давність в 1 рік, а щодо будівель і споруд — 3 

роки від дня прийняття роботи замовником. Якщо договором підряду або 

законом встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи 

зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається 

від дня заявления про недоліки. Якщо відповідно до договору підряду робота 

була прийнята замовником частинами, перебіг позовної давності починається 

від дня прийняття роботи загалом (ст. 864 ЦК). 

Ціна (ст. 843 ЦК). Якщо у договорі підряду не встановлена ціна роботи 

або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, 

що зазвичай застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних 

витрат, визначених сторонами. Ціна роботи в договорі підряду містить 

відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу. 

Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі (ст. 844 ЦК). 

Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, 

кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду від моменту 

підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути 

приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено 

договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за 

погодженням сторін.  
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Строки виконання роботи або її окремих етапів мають бути встановлені в 

договорі підряду (ст. 846 ЦК). На практиці сторонами затверджуються графіки 

проведення робіт, яких має дотримуватися підрядник під загрозою штрафів або 

навіть припинення договору. Якщо не встановлені строки, підрядник 

зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у 

розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та 

звичаїв ділового обороту. Права та обов'язки сторін 

Основні обов язки підрядника: 

- виконання певної роботи за завданням замовника та здання належно 

виконаної роботи (ст. 837); 

- вчасно приступити до виконання роботи та виконати її в обумовлений 

строк (ст. 846); 

- виконання роботи, визначеної договором підряду, зі свого матеріалу і 

своїми засобами, якщо інше не встановлено договором (ст. 839); 

- якщо робота виконується з матеріалу замовника, правильно 

використовувати, надати звіт про його використання та повернути його 

залишок (ст. 840); 

- вживати всіх заходів щодо збереження майна, відповідати за його втрату 

або пошкодження (ст. 841); 

- своєчасно попередити замовника: про недоброякісність або 

непридатність матеріалу, одержаного від замовника; про те, що додержання 

вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи; про 

наявність інших, що не залежать від підрядника, обставин, які загрожують 

якості або придатності результату роботи (ст. 847); 

- передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо 

експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це 

передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату 

роботи для цілей, визначених договором, є неможливим (ст. 861),  

- у передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» випадках одержати спеціальний дозвіл (ліцензію), 

інші. 

Права підрядника: 

- якщо із закону або договору не випливає зобов'язання підрядника 

виконати обумовлену договором роботу особисто, підрядник має право 

залучити до виконання робіт (або окремих її етапів чи видів) інших осіб — 

субпідрядників. У такому разі підрядник виступає генеральним підрядником, 

укладає угоди із субпідрядниками, які мають за змістом та термінами 

узгоджуватися з підрядним договором і не суперечити йому. Генеральний 

підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне 

виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед 

замовником — за порушення субпідрядником свого обов'язку (ст. 838 ЦК). 

- не розпочинати роботи, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не 

надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив 

неможливість виконання договору (ст. 851 ЦК). 
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- на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості (ст. 

845 ЦК). При цьому сторони можуть домовитися про розподіл між ними 

заощадження, отриманого підрядником. 

- на притримування (ст. 856 ЦК).  

- відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків, 

якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у 

відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не 

змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що 

загрожують якості або придатності результату роботи. Якщо це загрожує 

життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних 

правил, правил безпеки людей та інших вимог, підрядник зобов'язаний 

відмовитися від договору і має право на відшкодування збитків (ст. 848 ЦК). 

- якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття 

виконаної роботи, підрядник має право після дворазового попередження 

продати результат роботи, а суму виторгу, за вирахуванням усіх належних 

підрядникові платежів, внести до депозиту нотаріуса на ім'я замовника, якщо 

інше не встановлено договором (ст. 853 ЦК). 

Обов язки замовника: 

- прийняття та оплата виконаної роботи (ст. 837, 853 ЦК); 

- сприяння підрядникові у виконанні роботи (ст. 850 ЦК); 

- на вимогу підрядника у встановлений строк здійснити заміну 

недоброякісного або непридатного матеріалу, змінити вказівки про спосіб 

виконання роботи та усунути інші обставини, що загрожують якості або 

придатності результату роботи (ст. 848 ЦК); 

- під час прийняття роботи оглянути її, у разі виявлення допущених у 

роботі відступів від умов договору або інших недоліків, негайно заявити про 

них підрядникові. Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від 

умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені у разі 

звичайного способу її прийняття (приховані недоліки), у тому числі й такі, що 

були умисне приховані підрядником, він також зобов'язаний негайно 

повідомити про це підрядника (ст. 853 ЦК). 

Права замовника: 

- у будь-який час перевірити перебіг і якість роботи, не втручаючися в 

діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або 

виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, - 

відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час 

виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним 

чином, - призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а у разі 

невиконання підрядником цієї вимоги — відмовитися від договору підряду та 

вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі 

за рахунок підрядника. У будь-який час до закінчення роботи відмовитися від 

договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи 

та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору (ст. 849 ЦК) . 
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- якщо підрядник відступив від умов договору, що погіршило роботу, - 

має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у 

розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування 

своїх витрат на виправлення недоліків, або відповідного зменшення плати за 

роботу, якщо інше не встановлено договором. За наявності у роботі істотних 

відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має 

право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (ст. 852 ЦК 

України). 

Відповідальність сторін - ст. 858 ЦК: якщо робота виконана підрядником 

із відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або із іншими 

недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до 

договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник 

має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором 

вимагати від підрядника: безоплатного усунення недоліків у роботі у розумний 

строк; або пропорційного зменшення ціни роботи; або відшкодування своїх 

витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх установлено 

договором. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він 

відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові 

збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник 

зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за 

характером роботи таке повернення можливе. Якщо відступи у роботі від умов 

договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не 

можуть бути усунені або не були усунені у встановлений замовником розумний 

строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати 

відшкодування збитків. Умова договору підряду про звільнення підрядника від 

відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності 

за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника. 

Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість 

відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної 

якості. 

У разі невиконання замовником свого обов'язку щодо сприяння 

підрядникові у виконанні роботи, підрядник відповідно до ст. 850 ЦК має право 

вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, 

викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення 

ціни роботи. Якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим 

внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник має право на сплату йому 

встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за 

вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв'язку з 

невиконанням замовником договору. 

Підрядник також має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу 

зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає 

переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником. 

У разі порушення, підрядником договору підряду, якщо підрядник 

відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші 
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недоліки в роботі, замовник має право згідно зі ст. 852 ЦК України за своїм 

вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк 

або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на 

виправлення недоліків, або відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше 

не встановлено договором. За наявності у роботі істотних відступів від умов 

договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати 

розірвання договору та відшкодування збитків. 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

За договором підряду підрядник зобов'язується виконати на свій ризик 

певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та 

оплатити виконану роботу. Предметом договору підряду є індивідуально-

визначені речі, їх характеристики: кількість, якість, розміри, інші необхідні 

характеристики, як правило на розсуд замовника. Якщо у договорі підряду не 

встановлена ціна роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за 

рішенням суду на основі цін, що зазвичай застосовуються за аналогічні роботи 

з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Строки виконання 

роботи або її окремих етапів мають бути встановлені в договорі підряду. 

Відповідальність сторін встановлена ст.850, 852, 858 ЦК. 

 

II. ВИДИ ДОГОВОРУ ПІДР ДУ 

 

Власне підряд, побутове замовлення, підряд на капітальне будівництво, 

підряд на виконання проектних та пошукових робіт, підряд на виконання 

науково-дослідних робіт чи науково-технічних робіт, виготовлення майнових 

цінностей за толлінговими схемами (з давальницької сировини), - за Законом 

України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних 

відносинах» від 15 вересня 1995 p., до операцій з давальницькою сировиною 

належать операції, в яких сировина замовника, на конкретному етапі його 

переробки становить на 20 % менше від загальної вартості продукції. 

Договір побутового підряду. Відповідно до ст. 865 ЦК за договором 

побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 

зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, 

призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник 

зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. 

Щодо нього діють загалом норми, що регулюють договір підряду з 

певними особливостями, основними з яких є суб'єктний склад сторін договору, 

специфічний предмет договору та визнання договору побутового підряду 

публічним договором та  договором приєднання.  

Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, 

якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що 

підтверджує укладення договору. Відсутність у замовника цього документа не 
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позбавляє його права залучати свідків для підтвердження факту укладення 

договору або його умов. 

 

Договір будівельного підрядую. Укладається на проведення нового 

будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) 

підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання 

монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з 

місцем знаходження об'єкта. 

Термін будівництво відповідно до Конвенції «Про безпеку та гігієну 

праці у будівництві» від 20 червня 1988 р. № 167 охоплює: 

- будівельні роботи, серед них земляні роботи й спорудження, 

конструктивні зміни, реставраційні роботи, капітальний і поточний ремонт 

(куди входять чистка й пофарбування) та знесення всіх видів будинків чи 

будівель; 

- цивільне будівництво, включаючи земляні роботи й спорудження, 

конструктивні зміни, капітальний і поточний ремонт та знесення, наприклад, 

аеропортів, доків, гаваней, внутрішніх водяних шляхів, гребель, захисних 

споруд на берегах річок і морів та поблизу зон обвалів, автомобільних доріг і 

шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та об'єктів, пов'язаних з наданням 

послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, водопостачання й 

енергопостачання; 

- монтаж та демонтаж будов і конструкцій з елементів заводського 

виробництва, а також виробництво збірних елементів на будівельному 

майданчику. 

Капітальним будівництвом згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального 

будівництва» від 27 грудня 2001 р. № 1764 визнається процес створення нових, 

а також розширення, реконструкція,  технічне переоснащення діючих 

підприємств,  об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових 

комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у 

будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання дирекцій 

підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що 

не входить до кошторису об'єктів). 

Капітальний ремонт охоплює ремонтні роботи основних засобів, у 

результаті чого збільшується строк їх служби або поліпшуються якісні 

характеристики (потужність, продуктивність та ін.). 

Реконструкція означає комплекс будівельних робіт та організаційно-

технічних заходів, унаслідок яких змінюються архітектурно-планувальні та 

технічні показники завершених або незавершених будівництвом 

індивідуальних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями. 

Відповідно до Положення про порядок надання дозволу на виконання 

будівельних робіт, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 5 грудня 2000 р. № 273, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2000 р. за № 
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945/5166, отримання дозволу на виконання робіт з нового будівництва, 

розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та 

капітального ремонту об'єктів є обов'язковим для усіх суб'єктів будівництва, 

незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, 

реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об'єктів, 

розширення і технічного переоснащення — є документом, що посвідчує право 

забудовника (замовника) та генерального підрядника на виконання будівельних 

робіт, відповідно до затвердженої проектної документації, підключення до 

інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам на видачу 

ордера на проведення земляних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт 

надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які 

водночас ведуть реєстр наданих дозволів. Виконання будівельних робіт без 

зазначеного дозволу забороняється. 

Згідно зі ст. 875 ЦК договором будівельного підряду визнається договір, 

за яким підрядник зобов'язується звести і здати у встановлений строк об'єкт або 

виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної 

документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний 

майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну 

документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти 

об'єкт або завершені будівельні роботи та оплатити їх. 

Згідно зі ст. 877 ЦК підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та 

пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що 

визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які висуваються до робіт та до 

кошторису, що визначає ціну робіт.  

Наказом Держбуду України від 27 серпня 2000 р. № 174 затверджено і 

введено в дію від 1 жовтня 2000 р. замість ДБНIV-16-98, частини І, II 

«Державні будівельні норми України» (зокрема, Правила визначення вартості 

будівництва ДБН Д.1.1-1-2000), які встановлюють основні правила визначення 

вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного 

переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів 

соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також 

реставрації пам'яток архітектури та містобудування і мають обов'язковий 

характер під час визначення вартості будов, будівництво яких здійснюється із 

залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій 

державної власності. Щодо будов, будівництво яких здійснюється за рахунок 

інших джерел фінансування, ці норми мають рекомендаційний характер, і їх 

застосування обумовлюється контрактом. Ці правила поширюються на 

підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва. 

Замовник має право вносити зміни в проектно-кошторисну документацію до 

початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, 

викликані такими змінами, за вартістю не перевищують 10 % визначеної в 

кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором. 
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Допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право 

відмовитися від договору та вимагати відйікодування збитків (ст. 878 ЦК). 

Підрядник вправі залучити до виконання окремих видів робіт субпідрядника на 

загальних засадах договору підряду. Відносини між ними в будівництві 

регулюються відповідно до Положення про взаємовідносини організацій — 

генеральних підрядників з субпідрядними організаціями, затвердженого 

науково-технічною радою Державного комітету України у справах 

містобудування і архітектури (протокол від 14 грудня 1994 р. № 4). 

Підрядник має гарантувати досягнення об'єктом будівництва визначених 

у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації 

об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не 

встановлено договором будівельного підряду. Гарантійний строк становить 10 

років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк 

не встановлений договором або законом. Підрядник відповідає за дефекти, 

виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися 

внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його 

експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, 

розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; 

неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або 

залученими ним третіми особами. Гарантійний строк продовжується на час, 

протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які 

відповідає підрядник. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків 

замовник має заявити про них підрядникові у розумний строк після їх 

виявлення. Договором будівельного підряду може бути встановлено право 

замовника вирахувати передбачену договором частину ціни робіт, визначеної у 

кошторисі до закінчення гарантійного строку (ст. 884 ЦК ). 

Підряд на проектні та пошукові роботи. Договір підряду на 

проведення проектних та пошукових робіт відповідно до ст. 887 ЦК є 

договором, за яким підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника 

проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а 

замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. 

До проектних робіт для будівництва належать роботи зі складання схем 

та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки та 

промисловості, техніко-економічних обґрунтувань, проектування й будівництва 

підприємств (споруд), з експериментального проектування, вивчення та 

узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва, 

з розробки нових нормативних документів і державних стандартів з 

проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів, схем 

генеральних планів промислових вузлів; зі складання схем і проектів районного 

планування, проектів планування та забудови міст, селищ міського типу, 

сільських населених пунктів, роботи з проектування для впровадження у 

виробництво прогресивних технологічних процесів. 

Проектною документацією визнаються затверджені текстові та графічні 

матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, 
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архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також 

кошториси об'єктів будівництва. 

За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт 

замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а 

також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної 

документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням 

замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін від 

моменту його затвердження замовником. Підрядник зобов'язаний додержувати 

вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та 

виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою 

замовника. 

Відповідно до ст. 889 ЦК, якщо інше не встановлено договором, 

замовник зобов'язаний: 

- сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи 

сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому 

порядку, встановленому договором або законом; 

- використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від 

підрядника, лише для цілей, установлених договором, не передавати проектно-

кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати даних, що 

містяться в ній, без згоди підрядника; 

- надавати послуги підрядникові у виконанні проектних і пошукових робіт в 

обсязі та на умовах, установлених договором; 

- брати участь разом із підрядником у погодженні готової проектно-

кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування; 

- відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною 

вихідних даних для проектування та пошукових робіт унаслідок обставин, що 

не залежать від підрядника; 

- залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явле ним до 

замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної 

документації або виконаних пошукових робіт. 

До обов язків підрядника належить: 

- виконувати роботи відповідно до вихідних даних на проектування та 

згідно з договором; 

- погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, 

а в разі потреби - також із уповноваженими органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування; 

- передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та 

результати пошукових робіт; 

- не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію 

іншим особам; 

- гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити 

або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-

кошторисної документації (ст.  890 ЦК). 
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Варто зазначити, що наказом Держбуду України від 14 грудня 2000 р. № 

285 введено в дію від 1 січня 2001 р. (замість ДБНIV-16-96, частина III) і 

затверджено Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для 

будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000. Ці норми 

встановлюють основні правила визначення вартості проектно-вишукувальних 

робіт для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного 

переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів 

соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також 

реставрації пам'яток архітектури і містобудування мають обов'язковий характер 

під час визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будов, зведення 

яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, 

установ і організацій державної власності. Щодо будов, зведення яких 

здійснюється із залученням інших джерел фінансування, ці норми мають 

рекомендаційний характер, та їх застосування обумовлюється контрактом. 

Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи 

здійснення будівництва. 

Правилами визначено, що вартість проектно-вишукувальних робіт — це 

сума коштів, необхідних для відшкодування прямих та накладних витрат, 

понесених проектною організацією у разі виконанні зазначених робіт, з 

урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, 

податків, зборів та обов'язкових платежів, а також економічно обґрунтованого 

кошторисного прибутку. При цьому кошторисна вартість проектно-

вишукувальних робіт визначається як вартість, визначена на підставі чинних 

норм з урахуванням усереднених показників вартості складових цих робіт. 

Правила передбачають визначення кошторисної вартості проектно-

вишукувальних робіт за двома методами: 1) на підставі діючих в Україні 

збірників цін на проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних 

коефіцієнтів та індексів для будівництва об'єктів усіх галузей і підгалузей 

народного господарства України; 2) застосуванням усереднених відсоткових 

показників вартості проектних робіт до вартості будівельно-монтажних робіт 

для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери. 

Підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських 

та технологічних робітЦК України зазначеним видам договорів присвячує 

статті 892-900. Сутність договору на виконання НДР або ДКТР полягає в тому, 

що підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника 

наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську 

документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується 

прийняти виконану роботу та оплатити її (ст. 892 КЦ).  

Сторони договору на виконання НДР і ДКТР називаються, подібно до 

сторін у підрядних договорах, виконавцем і замовником. Подібність 

виявляється й у структурі договірних зв'язків.  
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ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Видами договору підряду є власне підряд, побутове замовлення, підряд 

на капітальне будівництво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт, 

підряд на виконання науково-дослідних робіт чи науково-технічних робіт та  

виготовлення майнових цінностей за толлінговими схемами. Відповідно до ст. 

865 ЦК за договором побутового підряду підрядник, який здійснює 

підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної 

особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та 

інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити 

виконану роботу. Згідно зі ст. 875 ЦК договором будівельного підряду 

визнається договір, за яким підрядник зобов'язується звести і здати у 

встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до 

проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати 

підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену 

проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на 

підрядника, прийняти об'єкт або завершені будівельні роботи та оплатити їх. 

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт відповідно до ст. 

887 ЦК є договором, за яким підрядник зобов'язується розробити за завданням 

замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати 

пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. Сутність 

договору на виконання НДР або ДКТР полягає в тому, що підрядник 

(виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові 

дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську 

документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується 

прийняти виконану роботу та оплатити її. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу договорам про 

виконання робіт. Було розглянуто договір підряду та його характерні ознаки. 

Зміст договору підряду. Права та обов’язки сторін. Ризик випадкового 

знищення або випадкового пошкодження матеріалу. Ціна роботи. Поняття 

кошторису. Строки виконання роботи. Порядок оплати роботи. 

Відповідальність сторін за договором підряду. Договір побутового підряду. 

Форма, поняття, зміст, основні умови укладання і виконання договору 

побутового підряду. Поняття договору будівельного підряду. Обов’язки сторін 

за договором будівельного підряду. Порядок, строк і укладання договору 

будівельного підряду. Відповідальність сторін за порушення умов договору 

підряду. Загальна характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. 

Обов’язки  підрядника та замовника.  Відповідальність підрядника за недоліки  
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документації та робіт. Поняття договору на виконання науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Порядок виконання робіт за 

договором. Права сторін на результати робіт.  Обов’язки сторін. 

Відповідальність виконавця за порушення договору. 

Навчилися орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо цих 

договорів; аналізувати юридичні факти, які є підставами зміни та припинення 

таких договорів.Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-

правовим аспектам та розмежуванню цих договорів між собою. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою 

вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне 

право».Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Що є предметом договору підряду? 

2. Назвіть основні права та обов’язки сторін за договором підряду. 

3. В чому полягає відповідальність сторін за договором підряду? 

4.  Які існують види договору підряду? 

5. Дайте визначення договору побутового підряду. 

6. Що в себе включає термін «будівництво»? 

7. Дайте визначення договору будівельного підряду. 

8. Які обов’язки покладено на замовника за договором підряду на 

проведення проектних та пошукових робіт?  

 

 

 

 

 

ТЕМА № 7 ДОГОВОРИ ПЕРПЕВЕЗЕНН   ДОГОВОРИ 

ТРАНСПОРТНОГО ЕК ПЕДИРУВАННН  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

1. Транспортні правовідносини 

2. Види перевезень 

3. Договір перевезення вантажу 

4. Договір перевезення пасажиру, багажу та пошти 

5. Договір транспортного експедирування 
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перевезення вантажу, багажу та пасажирів, а також особливості договору 

транспортного експедирування. 
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Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів про надання послуг; правильно застосовувати норми цивільного 

права щодо договорів про надання послуг до конкретних життєвих ситуацій 

 

ВСТУП 

 

Транспорт є сполучною ланкою економки, галуззю виробничої 

інфраструктури. За його допомогою задовольняються потреби у перевезеннях 

суспільного виробництва держави, а також її населення.  

Перевезення – один з видів підприємницької діяльності, яка не 

супроводжується створенням яких-небудь предметів матеріального світу. 

Основний економічний ефект, який сторони одержують у результаті 

транспортної діяльності, - це переміщення вантажів, пасажирів, багажу й 

пошти, тобто в цілому можна зазначити, що перевезення представляє собою 

послуги щодо переміщення речей матеріального світу та фізичних осіб в 

просторі. 

Від чіткої та злагодженої системи перевезень в Україні, залежить в 

цілому її економічний стан та масовий спокій. Тому з’ясування певних 

положень існування, функціонування транспортних організацій, цивільно-

правове регулювання їх діяльності на даний час є актуальним і потребує 

детального з’ясування. 

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

I  ТРАНСПОРТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

В юридичній літературі склалася думка, що транспортні правовідносини 

мають всі ознаки цивільно-правових відносин, які урегульовані нормами 

цивільного права на підставах договору перевезень і не враховують інші засоби 

транспортно-правового регулювання. Звичайно, транспортне право як 

комплексна галузь права регулює і значне коло інших суспільних відноси 

(цивільних, трудових, земельних), що ґрунтуються на рівності сторін суб’єктів 

цих відноси. Проте, головною єдиною умовою є те, що вони врегульовані 

нормами права. 

Транспортні правовідносини – це сукупність відносин, що виникають з 

приводу експлуатації транспортних засобів і шляхів сполучення, які виконують 

роль засобів виробництва, закінченим продуктом якого є доставка вантажу до 

споживача або надання інших послуг. 

Транспортне законодавство – це сукупність нормативних актів які 

визначають загальні головні правові, економічні і організаційні начала 

діяльності транспорту, правовий статус транспортних організацій, їх 

взаємовідносини з клієнтами, умови перевезень, порядок використання 

транспортних шляхів сполучення, організацію безпеки руху на транспорті. 
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Об’єктом транспортних відносин є врегульовані нормами транспортного 

права суспільні відносини, які уособлюють в собі дії, спрямовані на 

забезпечення потреб населення і виробництва в перевезеннях і надання 

транспортних послуг. 

Стаття 3 ЗУ „Про транспорт” закріплює головну мету і завдання 

державного управління в галузі транспорту: 

- своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і виробництва в 

перевезеннях і потреб оборони України; 

- безпечне функціонування транспорту; 

- обмеження монополізму і розвиток конкуренції 

- координація роботи різних видів транспорту; 

- ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту; 

- охорона дозвілля від шкідливого впливу транспорту тощо. 

Тобто складається відповідна управлінська вертикаль, яка найбільш 

традиційна у транспортних відносинах, де всі структури майже 

напіввоєнізовані (спеціальні ранги, звання, знаки розрізнення, уніформа, чітка 

субординаційна побудова органів управління тощо). 

 

Горизонтальними транспортними правовідносинами визнаються я 

відношення, в межа яких сторони відносно фактично і юридично 

рівноправні. Це відносини, учасники яких не перебувають у підпорядкуванні 

один одного. Саме такі відносини виникають: 

- з договору про перевезення вантажів; 

- договору про експлуатацію під’їздних колій, подачу та збирання вагонів; 

- договору про перевезення пасажирів і багажу; 

- договору транспортного експедирування 

- договору про морське перевезення 

- договору про буксирування тощо. 

В такому поділі ми з вами і будемо розглядати транспорті договори. 

Відразу хочу зазначити, що договір про буксирування в переважній більшості 

виступає договором приєднання (згадайте тему загальні положення про 

зобов’язання), тому ми його винесли на самостійне опрацювання.  

Існують такі основні види транспорту: 1) транспорт загального 

користування (залізничний, морський, автомобільний, повітряний, річковий 

(внутрішній - водний), 2) місцевий електротранспорт, у тому числі 

метрополітен; 3) промисловий залізничний транспорт; 4) відомчий транспорт; 

5) трубопровідний та шляхи сполучення загального користування.  

Всі вони тісно взаємопов'язані і становлять єдину транспортну систему 

країни (ст. 21 Закону України «Про транспорт»). Разом з цим технічна 

характеристика перевізних засобів і організація перевезень даними видами 

транспорту багато у чому відрізняються одне від одного.  

У главі 64 ЦК міститься перелік низки договорів, що опосередковують 

відносини з перевезення вантажів, пасажирів, багажу й пошти. Серед них такі: 
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а) перевезення вантажу (ст. 909 ЦК); б) перевезення пасажирів і багажу (ст. 910 

ЦК); в) чартеру (фрахтування) - ст. 912 ЦК тощо. 

Проте сам перевізний процес не вичерпується відносинами, що 

виникають з договору перевезення (ст. 908 ЦК). Тож, розглянувши особливості 

транспортних правовідносин, а саме з’ясувавши, що всі вони діють як по 

вертикалі (з наявністю певної структури і штатної субординції) та і за 

горизонталлю (наявність договірних зв’язків та юридична рівність учасників), 

слід зробити висновок, а саме:  

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Транспортні правовідносини – це сукупність відносин, що виникають з 

приводу експлуатації транспортних засобів і шляхів сполучення, які виконують 

роль засобів виробництва, закінченим продуктом якого є доставка вантажу до 

споживача або надання інших послуг. Об’єктом транспортних відносин є 

врегульовані нормами транспортного права суспільні відносини, які 

уособлюють в собі дії, спрямовані на забезпечення потреб населення і 

виробництва в перевезеннях і надання транспортних послуг. Існують такі 

основні види транспорту: 1) транспорт загального користування (залізничний, 

морський, автомобільний, повітряний, річковий (внутрішній - водний), 2) 

місцевий електротранспорт, у тому числі метрополітен; 3) промисловий 

залізничний транспорт; 4) відомчий транспорт; 5) трубопровідний та шляхи 

сполучення загального користування. Всі вони тісно взаємопов'язані і 

становлять єдину транспортну систему країни. 

 

III. ВИДИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Що стосується перевезень, то з огляду на велику кількість різновидів 

транспортних правовідносин, їх дуже багато, тому доцільно зупинитися на 

головним, які регулює цивільне право. Отже, відомі чинному цивільному 

законодавству договори, що опосередковують перевізний процес, становлять 

єдину систему договорів, предметом яких є надання послуг з перевезення 

вантажів, пасажирів, багажу й пошти. Всю систему цих договорів можна 

поділити на два види: основні й допоміжні.  

Основні транспорті договори регулюють відносини, які виникають між 

транспортними підприємствами та клієнтами з приводу предмету перевезення, 

тобто надання послуг безпосередньо щодо перевезень. До основи транспортних 

договорів відносяться договори перевезення вантажів, пасажирів, пошти, 

багажу, вантажобагажу. 

Допоміжні договори сприяють належному виконанню основного, тобто 

договору перевезення. До допоміжних відносяться договори поштового та 

вантажного експедирування, на експлуатацію під’їздних шляхів, на подачу та 

прибирання вагонів тощо. Звичайно, що при відсутн6ості основного 
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транспортного договору відпадає необхідність у допоміжному. - нормальну 

організацію перевізного процесу. 

При цьому також необхідно розрізняти поняття „перевезення‖ та 

„транспортування‖, оскільки не будь-яке переміщення вантажу в просторі 

пов’язано із перевезенням. Перевезення передбачає переміщення вантажу в 

просторів разом з транспортним засобом – вагоном, контейнером, літаком. 

Транспортування поняття значно ширше. Це не тільки перевезення вантажу, 

але і переміщення вантажів будь-яким способом – сплав лісу річкою, подача 

газу за газопроводом, перекачення нафти, використання контейнеру тощо. 

Слід також зупинитися саме на видах перевезень: 

1) Перевезення у прямому змішаному сполученні. Перевезення 

пасажирів, вантажу, багажу й пошти може здійснюватися декількома видами 

транспорту за єдиним транспортним документом. Взаємовідносини 

перевізників у процесі такого перевезення за єдиним документом різними 

видами транспорту визначаються законодавством і відповідними договорами 

між перевізниками.  

Отже, перевезення пасажирів, вантажу, багажу й пошти від пункту 

відправлення до пункту призначення за участю не менше двох видів транспорту 

за одним перевізним документом, складеним на весь шлях прямування, 

називається прямим змішаним перевезенням.  

Таке перевезення регулюється транспортними статутами, кодексами, 

законами України, а також правилами перевезень у прямому змішаному 

сполученні (розділ 5 СЗ, ст. 56 Закону «Про автомобільний транспорт», ст. 13 

КТМ, Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному 

сполученні від 28 травня 2002 р. та інші). 

При прямих змішаних перевезеннях перевізник пункту відправлення 

укладає договір перевезення від свого імені й одночасно від імені інших 

перевізників, котрі беруть участь у перевезенні, як їх законний представник. У 

силу цього виникає зобов'язання з множинністю осіб на стороні перевізника. 

При цьому кожен перевізник виконує його на ділянці свого шляху з 

урахуванням меж своєї діяльності, а саме зобов'язання є частковим. 

Щодо цього виду перевезення є певні обмеження: вантажі мають бути 

придатні не тільки для перевезення, а й для перевантаження з одного виду 

транспорту на інший. Тому не приймаються до перевезення вантажі, які 

перевозяться шляхом наливу, вибухові й сильнодіючі отруйні речовини (ст. 83 

СЗ). При прямих змішаних перевезеннях термін перевезення визначається за 

сукупністю термінів доставки різними видами транспорту з урахуванням також 

часу, відведеного на перевантаження. Він розраховується на підставі Правил, 

що діють на певних видах транспорту. 

 

Під час прямого змішаного перевезення вантажів відправник сплачує за 

перевезення тому перевізникові, який прийняв вантаж, а одержувач - усім 

іншим перевізникам. 
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Довгостроковий договір  При здійсненні систематичних перевезень 

власник (володілець) вантажу і перевізник можуть укласти довгостроковий 

договір, що у теорії і практиці прийнято називати договором про організацію 

перевезень вантажів. За ним перевізник вантажу зобов'язується у встановлені 

строки приймати, а власник передавати для перевезення вантаж у 

встановленому обсязі. У договорі про організацію перевезення вантажів 

визначаються терміни й умови надання транспортних засобів і пред'явлення 

вантажів для перевезення, порядок розрахунків, а також інші умови організації 

систематичного перевезення (ст. 914 ЦК).  

Також відповідно до ст.39 ЗУ ―Про транспорт‖ правовою основою такої 

діяльності є вузлова угода, яка укладається, як правило, строком на три роки. За 

правовою природою такі договори є двосторонніми, оплатними і 

консенсуальними. Вони застосовуються на всіх видах транспорту. Особливе 

значення для безперебійної роботи транспорту має місячне планування 

перевезення вантажів.  

Так, планування перевезення вантажів залізницею здійснюється на 

підставі заявок, розроблених виробниками продукції, а також її власниками 

(Тимчасове положення про порядок місячного планування перевезень вантажів 

залізничним транспортом України від 2 березня 1995 p.). 

Перевезення транспортом загального користування. Перевезення 

транспортом загального користування є публічним договором (ч. 2 ст. 915 ЦК). 

З урахуванням цього до нього застосовуються уніфіковані норми, що містяться 

у ст. 633 ЦК, а також спеціальні правила ст. 915 ЦК, які конкретизують окремі 

загальні положення про такий договір з урахуванням специфіки перевезення. 

Об'єктами перевезення транспортом загального користування можуть бути 

пасажири, вантажі, багаж і пошта. Суб'єктом договору з боку перевізника може 

виступати юридична особа, яка одержала ліцензію у встановленому 

законодавством порядку на здійснення перевезення. Так, згідно зі ст. 40 Закону 

«Про автомобільний транспорт» пасажирським перевізником має право бути 

суб'єкт підприємницької діяльності, який за законодавством відповідно до 

ліцензії може надавати послуги за договором перевезення пасажира 

автомобільним транспортом загального користування, що використовується на 

законних підставах.  

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Отже, ми з вами з’ясували поняття транспортного законодавства, 

особливості і види транспортних правовідносин. Також нами було 

охарактеризовані конкретні види транспорту, увага була приділена видами 

транспортних договорів на основні та допоміжні, а також продовж цих питань 

ми з’ясували види перевезень, а саме: перевезення у прямому змішаному 

сполученні, довгостроковий договір, перевезення транспортом загального 

користування. 

Тому, доцільно перейти до розгляду наступного питання, яким є: 



94 
 

III. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕНН  ВАНТАЖУ 

  

Договір перевезення вантажу. У системі цивільно-правових договорів, що 

опосередковують перевізний процес, особливе місце посідає договір 

перевезення вантажу (ст. 909 ЦК). За договором перевезення вантажу 

перевізник зобов'язується доставити довірений йому відправником вантаж у 

пункт призначення і видати його управомоченій на одержання вантажу особі 

(одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу 

встановлену плату. Таке легальне визначення поняття договору надано в ЦК, 

проте з урахуванням специфіки перевезень кожним з видів транспорту в 

нормативних актах, що закріплюють їх діяльність, дається своє 

визначення договору перевезення (ст. 22 СЗ, ст. 133 КТМ, ст. 61 ПК, ст. 52 

Закону України «Про автомобільний транспорт» та інші). Договір є 

двостороннім, оплатним, реальним, строковим. 

Істотними умовами є строк, (ст.919 ЦК) тобто перевізник зобов’язаний 

доставити вантаж до пункту призначення у строк, встановлений договором, 

якщо інший строк не встановлений транспортними кодексами (статутами), 

іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно 

до них, а в разі відсутності таких строків – у розумний строк. 

Вантаж не виданий одержувачеві на його вимогу протягом тридцяти днів 

після спливу строку його доставки, якщо більш тривалий строк не 

встановлений договором, транспортними кодексами (статутами), вважається 

втраченим. 

Сторонами цього договору виступають відправник і перевізник. 

Перевізником може виступати тільки суб'єкт підприємницької діяльності, 

основним напрямом діяльності якого є перевезення вантажів (залізниця, 

морське пароплавство, автогосподарство, річкове пароплавство, а також 

фізичні особи, котрі мають право на експлуатацію перевізних засобів, тощо), а 

відправником — будь-яка особа (фізична або юридична). 

Також присутня в цьому у договорі така фігура як одержувач. 

Одержувачем може бути або сам відправник, або інша особа, зазначена 

відправником у перевізних документах. З огляду на те, що одержувач за 

договором перевезення набуває певного обсягу прав та обов'язків, у разі, якщо 

відправник не є одночасно й одержувачем вантажу, такий договір розглядається 

як договір на користь третьої особи.  

Форма договору: договір перевезення вантажу укладається у письмовій 

формі. ЦК це визначає таким чином: укладення договору перевезення вантажу 

підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого 

документа, встановленого транспортними кодексами (статутами). Тотожнє 

положення закріплено і в Законі України «Про автомобільний транспорт», ст. 

23 СЗ, ст. 134 КТМ.  

Так, на залізничному, повітряному і внутрішньоводному транспорті 

договір перевезення укладається шляхом оформлення накладної, яка служить 

основним перевізним документом, де зазначені всі умови перевезення, а саме: 
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найменування й місцезнаходження сторін договору; найменування 

вантажоодержувача; найменування й кількість вантажу; умови з перевезення і 

строки перевезення; назву місць навантаження й розвантаження; вартість 

перевезення тощо. 

Відповідно до ст. 23 СЗ, ст. 60 ПК, ст. 67 Статуту внутрішнього водного 

транспорту СРСР (далі - СВВТ) договір перевезення вантажів вважається 

укладеним з моменту здачі відправником перевізникові вантажу разом з 

накладною. Прийняття вантажу для перевезення засвідчується на накладній 

календарним штемпелем перевізника й видачею ним відправникові квитанції.  

З даного моменту всі умови, викладені у накладній, стають умовами договору 

перевезення. На залізничному і внутрішньоводному транспорті при прийнятті 

вантажу для перевезення разом з накладною оформлюється дорожня відомість і 

вантажна квитанція.  

Відомість складається перевізником після прийняття вантажу для 

перевезення разом з накладною і містить усі дані про вантаж, відправника, 

одержувача тощо. Вона прямує разом з вантажем і після видачі його 

одержувачеві залишається у перевізника.  

Дорожня відомість має певне правове значення:  

а) засвідчує факт видачі вантажу одержувачеві 

б) є документом, на підставі якого провадяться розрахунки з провізної 

плати, штрафів за прострочення доставки вантажу та з інших зборів.  

Вантажна квитанція видається відправникові як посвідчення прийняття 

вантажу для перевезення. У випадку втрати вантажу вантажна квитанція надає 

право відправникові або одержувачеві пред'явити претензію й позов до 

перевізника про відшкодування вартості втраченого вантажу, а також інші 

правомочності під час здійснення перевізного процесу (статті 23, 43,48 СЗ 

України). 

На автомобільному транспорті договір перевезення оформлюється 

товарно-транспортною накладною, яка за своїм змістом не відрізняється від 

накладної, що оформлюється на інших видах транспорту (пп. 1, 16.10 Правил 

перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні від 14 жовтня 1997 

р.).  

До основних документів на перевезення вантажів цим транспортом 

належить також дорожній лист вантажного автомобіля. Товарно-транспортна 

накладна й дорожній лист автомобіля вважаються документами суворої 

звітності, форма й порядок заповнення яких визначаються відповідними 

нормативними актами. 

Зміст договору складають права та обов’язки відправника та 

перевізника: 

Обов’язки перевізника: 

- своєчасно надати відправнику транспортний засіб, у технічно справному 

та комерційному стані, тобто, які є придатними для перевезення конкретного 

вантажу; 
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- своєчасно виконати завантажувальні роботи та опломбувати 

транспортний засіб (якщо це за договором входить до обов’язків перевізника); 

- перевозити вантаж за найкоротшим маршрутом 

- забезпечити схоронність вантажу за шляхом слідування; 

- своєчасно повідомляти відправнику про прибуття вантажу; 

- вчасно видати вантаж; 

- своєчасно повідомляти відправника про перешкоди, що виникли під час 

перевезення вантажу, та розпоряджатися вантажем відповідно до вказівок 

відправника або відповідно із діючим законодавством (наприклад, при 

неможливості завчасно доставити швидкопсувний вантаж та за відсутності 

вказівок відправника залізниця має право самостійно вирішити долю вантажу). 

Обов’язки відправника: 

- надати вантаж в тарі та упаковці, що забезпечують його схоронність під 

час перевезення; 

- правильно заповнювати вантажоперевізні документи; 

- завантажити вантаж належним чином (якщо це передбачено договором) 

та опломбувати транспортний засіб; 

- оплатити перевезення за встановленим тарифом; 

- надати необхідні супроводжувальні документи (посвідчення про якість 

вантажу, ветеринаре посвідчення тощо) 

Обов’язки одержувача: 

- своєчасно прийняти вантаж; 

- здійснити остаточні розрахунки з перевізником 

- очистити транспортний засіб із внутрішньої та зовнішньої сторони. 

Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу 

Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу будується за 

принципом вини, виходячи з презумпції вини зобов'язаної сторони. При цьому 

сторони такого договору не вправі своєю угодою змінювати встановлену 

законодавством відповідальність. Так, на відміну від загальних положень 

цивільно-правової відповідальності, відповідальність за договором перевезення 

вантажу й багажу обмежена рамками вартості останніх.  

Так, перевізник несе відповідальність у межах фактично заподіяної 

шкоди, якщо не доведе, що це відбулося з незалежних від нього причин (ст. 

924 ЦК, ст. 113 СЗ, ст. 68 Закону «Про автомобільний транспорт») за:  

- ненадання транспортного засобу  

- за прострочення доставки вантажу 

- втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти 

Відправник несе відповідальність за: 

- невикористання наданого транспортного засобу.  

- невчасну сплату провізної плати та інших належних перевізникові 

платежів 

Одержувач відповідає за невчасне розвантаження транспортних засобів 

на своїх під'їзних коліях і на коліях загального користування, якщо це 

передбачено договором перевезення, а також находження вантажів понад строк 
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безкоштовного находження у зазначених пунктах. Транспортне законодавство 

передбачає приблизний перелік обставин (причин), що звільняють перевізника 

від відповідальності, якщо він доведе їх існування. Перевізник звільняється 

від відповідальності за нестачу, псування та пошкодження вантажу у 

випадках, якщо: 

- вантаж прибув у справному транспортному засобі з непошкодженими 

пломбами відправника; 

- вантаж супроводжував представник відправника, одержувача або 

експедитор; 

- нестача вантажу не перевищує норм звичайного збитку; 

- нестача вантажу не перевищує граничної розбіжної при визначенні його 

маси; 

- швидкопсувний вантаж дійшов негідності, але перевізник не порушив 

режиму перевезення, а строк перевезення не перевищив граничного; 

- вантаж був зданий до перевезення без вказівок його особливостей, які 

вимагали б особливих умов перевезення (наприклад, ―с горки не спускать‖) 

- вологість вантажу перевищувала норму при здачі; 

- в деяких інших випадках. 

В залежності від виду транспорту можуть бути встановлені додаткові 

підстави звільнення перевізника від відповідальності  Так, у ст  176 КТМ 

серед обставин, що звільняють перевізника від відповідальності зазначені: 

- рятування людей, судна, вантажу; 

- військові дії, терористичні акти.  

- народні хвилювання, страйки. 

У підсумку, необхідно провести порівняльний аналіз між договором про 

перевезення вантажу і договором постачання продукції. Дійсно, деяка зовнішня 

схожість цих договорів може привести до плутанини, проте ці договори є 

різними поіменовними договорами і відносяться до різних категорій договірних 

зобов’язань.  

Відмінність їх полягає в наступному: 

1) за правовою метою: договір постачання відноситься до зобов’язань 

з передачі майна у власність, тобто головною правовою метою цього 

зобов’язання є передача майна, яке призначене для підприємницької діяльності 

саме у власність контрагенту – суб’єкту підприємницької діяльності. На відміну 

від цього за договором перевезення вантажу здійснюється діяльність саме з 

надання послуг щодо переміщення вантажу в просторі; 

2) за предметом: в договорі поставки предметом виступає майно, 

призначене для використання в підприємницькій діяльності, а не для 

особистого, побутового призначення, а за договором перевезення вантажу, 

предметом може виступати будь-яке майно, яке може вільно обертатися в 

цивільному обігу. Навіть майно, щодо якого є обмеження обігу в просторі 

(легкозаймисті, ядовиті речовини, деталі космічних кораблів тощо) можуть 

бути предметом цього договору за певних умов (спецсуб’єкти виступають, 

обов’язкова здійснюється транспортне експедирування та охорона тощо). 
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3) за суб’єктним складом: договір постачання є двостороннім 

договором. Договір перевезення вантажу є також двостороннім, проте може 

бути укладеним і на користь третьої особи (якщо замовник не є одержувачем 

одночасно). 

4) за моментом виникнення прав та обов’язків: договір постачання є 

консенсуальним, на відміну від якого договір перевезення вантажу виступає 

реальним: домовленість між сторонами присутня, однак її недостатньо для 

того, щоб це договір став чинним, необхідна і реальна передача самого 

вантажу. З цього моменту кожна із сторін набуває своїх прав і повинна нести 

певні обов’язки 

Що стосується розмежування договору перевезення вантажу та 

договору оренди транспортного засобу, то можна провести наступне 

розмежування: 

1) за правовою метою: договір найму транспортного засобу 

відноситься до зобов’язань з передачі майна у тимчасове користування, 

водночас як договір перевезення вантажу - до зобов’язань з надання послуг; 

2) існує два види договору найму транспортного засобу: для власних 

потреб і для використання у підприємницької діяльності. Отже, у випадку, 

якщо договір найму транспортного засобу передається у тимчасове 

користування для зайняття підприємницькою діяльність, то цей договір може 

бути підставою для укладення подальших договорів про надання послуг з 

переведення. Тобто Користування транспортним засобом на правовій підставі є 

як раз отією підставою для розвитку подальших договірних зобов’язань. І в 

цьому випадку присутнє поєднання двох договірних зобов’язань: титульне 

користування, на підставі якого здійснюються послуги перевезення. 

3) за суб’єктним складом: договір найму транспортного засобу є 

двостороннім договором. При цьому особа, яка титульно тимчасово володіє 

транспортним засобом, може самостійно не здійснювати перевезення, а видати 

доручення на певну повноважну особу. При цьому договір все одно буде 

двостороннім і не може відноситися до договорів на користь третьої особи. 

Договір перевезення вантажу є також двостороннім, проте може бути 

укладеним і на користь третьої особи (якщо замовник не є одержувачем 

одночасно). 

4) за моментом виникнення прав та обов’язків: договір найму 

транспортного засобу є консенсуальним, на відміну від якого договір 

перевезення вантажу виступає реальним: домовленість між сторонами 

присутня, однак її недостатньо для того, щоб це договір став чинним, необхідна 

і реальна передача самого вантажу. З цього моменту кожна із сторін набуває 

своїх прав і повинна нести певні обов’язки 

 

Договір чартеру (фрахтування)  Відносини, що виникають з договору 

морського перевезення вантажу регулюються правилами глави другої КТМ 

України та ЦК. 
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За даним договором одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати 

іншій (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості одного чи 

декількох транспортних засобів на один або декілька рейсів для перевезення 

пасажирів, вантажів, багажу, пошти чи з іншою метою, якщо це не суперечить 

закону або іншим нормативно-правовим актам (ст. 912 ЦК). Порядок укладення 

чартерного договору (фрахтування), а також його форма встановлюються 

транспортними кодексами (статутами). Цей вид договору застосовується на 

морському й повітряному транспорті (статті 133, 134 КТМ, ст. 61 ПК). Вони 

мають низку специфічних особливостей, обумовлених насамперед характером і 

видом перевезень. 

Договір чартеру (фрахтування) є двостороннім, оплатним і 

консенсуальним. При перевезенні вантажу на умовах надання відправникові 

всього корабля, його частини або окремих певних суднових приміщень 

укладається особливий договір щодо фрахтування судна - рейсовий чартер. 

Може бути укладений договір перевезення вантажу і без надання відправникові 

відповідної частини корабля, якщо такий вантаж перевозиться невеликими 

партіями або поштучно. 

Основним перевізним документом при морському перевезенні є 

коносамент, у якому позначаються всі суттєві умови договору. Після прийняття 

вантажу для перевезення його перевізник або капітан судна зобов'язаний 

видати відправникові коносамент, що є доказом прийняття ним вантажу, 

позначеного у цьому документі. 

Коносамент є товаророзпорядчим документом, який дає можливість 

переносити з однієї особи на іншу право розпорядження вантажем без 

передачі вантажу  У коносаменті зазначаються: 

1) найменування судна, якщо вантаж прийнято до перевезення на 

визначеному судні; 

2) найменування перевізника; 

3) місце приймання або навантаження вантажу; 

4) найменування відправника; 

5) місце призначення вантажу чи, при наявності чартеру, місце призначення 

або направлення судна; 

6) найменування одержувача вантажу (іменний коносамент) або зазначення, 

що коносамент видано "наказу відправника", або найменування одержувача з 

зазначенням, що коносамент видано "наказу одержувача" (ордерний 

коносамент), або визначенням, що коносамент видано на пред'явника 

(коносамент на пред'явника); 

7) найменування вантажу, його маркування, кількість місць чи кількість 

та/або міра (маса, об'єм), а в необхідних випадках - дані про зовнішній вигляд, 

стан і особливі властивості вантажу; 

8) фрахт та інші належні перевізнику платежі або зазначення, що фрахт 

повинен бути сплачений згідно з умовами, викладеними в рейсовому чартері 

або іншому документі, або зазначення, що фрахт повністю сплачено; 

9) час і місце видачі коносамента; 
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10) кількість складених примірників коносамента; 

11) підпис капітана або іншого представника перевізника. Коносамент 

передасться з дотриманням таких правил: 

1) іменний коносамент може передаватися за іменними передаточними 

написами або в іншій формі з дотриманням правил, установлених для передачі 

боргової вимоги; 

2) ордерний коносамент може передаватися за іменними або бланковими 

передаточними написами; 

3) коносамент на пред'явника може передаватися шляхом простою 

вручення. 

До основних умов договору чартеру (фрахтування) відносять: а) 

найменування судна, якщо вантаж прийнято для перевезення; б) найменування 

перевізника; в) назву місця прийняття або навантаження вантажу; г) 

найменування відправника; д) найменування одержувача вантажу (іменний 

коносамент) або без найменування (ордерний коносамент чи коносамент на 

пред'явника); є) найменування вантажу, його маркірування, кількість місць або 

кількість відповідної міри (маси, об'єму), а у деяких випадках з описом його 

зовнішнього вигляду й особливостей; ж) фрахт або інші належні перевізникові 

платежі; з) вказівку на час й місце видачі коносамента тощо. Особливості 

предмета цивільно-правового зобов'язання за таким договором визначають й 

специфіку прав та обов'язків сторін - його учасників. 

Доставлений вантаж здається зазначеному в коносаменті одержувачеві. 

Якщо для перевезення вантажу було надано не все судно й у порту призначення 

одержувач не отримав багаж, не розпорядився ним або відмовився від нього, 

перевізник вправі здати вантаж на зберігання на склад чи у інше надійне місце 

за рахунок і на ризик відправника вантажу, повідомивши його про це.  

Якщо для перевезення вантажу було зафрахтовано все судно, капітан у 

разі неявки одержувача у порту призначення або відмови його від прийняття 

вантажу зобов'язаний негайно сповістити про це відправника. Розвантаження і 

здача вантажу на склад провадяться капітаном лише після закінчення термінів 

розвантаження й контрсталійного (понад обумовлений договором) часу, а 

також за умови, що протягом цього строку не надійшло іншого розпорядження 

від відправника. Якщо протягом двох місяців з дня прибуття судна у порт 

зданий на збереження вантаж не буде витребуваний і відправник не оплатить 

усі необхідні для перевезення суми, перевізник має право продати цей вантаж 

(ст. 167 КТМ). 

Винагорода, яку зобов'язаний сплатити одержувач за договором 

перевезення морським транспортом, називається фрахтом. Його розмір 

визначається або за встановленим тарифом, або за згодою сторін. Усі належні 

перевізникові платежі сплачуються відправником (фрахтувальником). Проте у 

випадках, передбачених домовленістю між відправником (фрахтувальником) і 

перевізником, припускається переказ платежів на одержувача. Так, відповідно 

до ст. 163 КТМ при прийнятті вантажу одержувач зобов'язаний відшкодувати 

витрати, які поніс перевізник, за рахунок вантажу, внести плату за простій 
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судна у порту розвантаження, а також сплатити фрахт і плату за простій у 

порту навантаження, якщо це передбачено коносаментом або іншим 

документом, на підставі якого перевозився вантаж. 

Відповідальність перевізника за договором  Перевізник (фрахтівник) 

відповідає за втрату, нестачу і будь-яке пошкодження вантажу. У разі втрати, 

нестачі або пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе 

відповідальності, фрахт сплачується повністю — дистанційний фрахт (сі.174 

КТМ). Підстави звільнення перевізника від відповідальності за втрату, нестачу і 

пошкодження вантажу передбачені статтею 176 КТМ. Перевізник відповідає 

за втрату, нестачу і пошкодження прийнятого для перевезення вантажу, 

якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися не з його 

вини, зокрема, внаслідок: 

1) дії непереборної сили; 

2) виникнення небезпеки і випадковостей на морі та інших судноплавних 

водах; 

3) пожежі, що виникла не з вини перевізника; 

4) рятування людей, суден, вантажів; 

5) дій або розпоряджень властей (затримання, арешт, карантин тощо); 

6) воєнних дій, терористичних актів, народних заворушень; 

7) дій або упущень відправника або одержувача; 

8) прихованих недоліків вантажу, його властивостей або природних втрат, 

що не перевищують однак встановлених норм; 

9) непомітних за зовнішнім виглядом, недоліків тари і упаковки вантажу чи 

збивання лісу в плоту; 

10) недостатності чи неясності маркування вантажу; 

11) страйків або інших обставин, що спричинили зупинку або обмеження 

роботи повністю чи частково; 

12) дій щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища. 

Перевізник не відповідає за втрату, нестачу або пошкодження вантажу, 

якщо доведе, що вони сталися внаслідок навігаційної помилки, тобто дій або 

упущень капітана, інших осіб суднового екіпажу і лоцмана в судноводінні або 

управлінні судном (ст.177 КТМ). За втрату, нестачу або пошкодження вантажу, 

викликані діями або упущеннями названих осіб під час навантаження, 

розміщення, вивантаження або здавання вантажу, перевізник несе 

відповідальність за правилами ст. 176 КТМ. 

Перевізник не відповідає за нестачу вантажу, що прибув у порт 

призначення (ст  178 КТМ): 

1) у справних суднових приміщеннях, ліхтерах, контейнерах із справними 

пломбами відправника; 

2) у цілій і справній тарі без слідів її розпакування в дорозі; 

3) у супроводі провідника відправника або одержувача, якщо тільки 

одержувач не доведе, що нестача вантажу сталася з вини перевізника. 

Розмір відповідальності перевізника за втрату, недостачу і пошкодження 

вантажу визначається за правилами ст.179 КТМ. За збитки, що є результатом 
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втрати або пошкодження вантажу, перевізник несе відповідальність таких 

розмірах: 

1) за втрату і недостачу вантажу - у розмірі дійсної вартості втраченого 

вантажу і вантажу, якого не вистачає; 

2) за пошкодження або зіпсуття вантажу - у сумі, на яку знищилась вартість 

вантажу. 

Збитки, яких зазнало судно або вантаж під час рейсу внаслідок настання 

якої-небудь події або випадку, називаються аварією. КТМ розрізняє два види 

аварій: загальну аварію і окрема аварія. 

Поняття загальної аварії міститься у ст.277 КТМ. Загальною аварією 

визнаються збитки, яких завдано внаслідок зроблених навмисно і розумно 

надзвичайних витрат або пожертвувань з метою врятування судна, фрахту і 

вантажу, що перевозиться на судні, від загальної для них небезпеки. Загальна 

аварія розподіляється між судном, фрахтом і вантажем пропорційно їх вартості. 

До загальної аварії зокрема, належать: 

1) збитки, спричинені викиданням за борт вантажу або приналежностей 

судна, а також збитки від пошкодження судна або вантажу під час вжиття 

заходів загального рятування, зокрема внаслідок проникнення води в трюми 

через відкриті для викидання вантажу люки або інші зроблені для цього отвори; 

2) збитки, заподіяні судну або вантажу під час гасіння пожежі на судні, 

включаючи збитки від здійсненого з цією метою затоплення судна, що 

загорілося; 

3) збитки, заподіяні навмисною посадкою судна на мілину і зняттям такого 

судна з мілини; 

4) збитки від пошкодження двигунів, інших машин або котлів судна, що 

знаходиться на мілині, заподіяні намаганням зняти судно з мілини; 

5) надзвичайні витрати, пов'язані з перевантаженням вантажу, палива аоо 

предметів постачання із судна в ліхтери, з найманням ліхтерів та із зворотним 

завантаженням на судно, зроблені у разі посадки судна на мілину; 

6) збитки від пошкодження або загибелі вантажу, палива або предметів 

постачання, заподіяні переміщенням їх на судні, вивантаженням із судна, 

зворотним завантаженням і укладанням, а також під час зберігання у тих 

випадках, коли самі витрати на виконання цих операцій визнаються загальною 

аварією; 

7) витрати, зроблені з метою отримання допомоги як за договором про 

рятування, так і без нього, у тій мірі, в якій рятувальні операції здійснювалися з 

метою запобігання небезпеці для судна, фрахту і вантажу; 

8) збитки від забруднення навколишнього природного середовища, яке 

виникло внаслідок загальної аварії тощо. 

 

ВИСНОВКИ З III  ПИТАНН : 

 

За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити 

довірений йому відправником вантаж у пункт призначення і видати його 
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управомоченій на одержання вантажу особі (одержувачеві), а відправник 

зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Сторонами 

цього договору виступають відправник і перевізник. Договір перевезення 

вантажу укладається у письмовій формі. Відповідальність сторін за договором 

перевезення вантажу будується за принципом вини, виходячи з презумпції вини 

зобов'язаної сторони. При цьому сторони такого договору не вправі своєю 

угодою змінювати встановлену законодавством відповідальність. За договором 

чартеру одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій 

(фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості одного чи декількох 

транспортних засобів на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, 

вантажів, багажу, пошти чи з іншою метою, якщо це не суперечить закону або 

іншим нормативно-правовим актам. Перевізник (фрахтівник) відповідає за 

втрату, нестачу і будь-яке пошкодження вантажу. У разі втрати, нестачі або 

пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе відповідальності, 

фрахт сплачується повністю — дистанційний фрахт. 

 

 

 

 

IV. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕНН  ПАСАЖИРУ,  АГАЖУ І ПОШТИ 

 

За договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти 

пасажира у пункт призначення, а в разі здачі багажу - також доставити останній 

у пункт призначення й видати управомоченій на його одержання особі; пасажир 

зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а за наявності багажу - 

також плату за його перевезення (ст. 910 ЦК). Укладення договору перевезення 

пасажира засвідчується проїзним документом встановленого зразка 

(пасажирським квитком), який підтверджує право пасажира на проїзд 

відповідним видом транспорту, а провезення ним багажу - багажною 

квитанцією. 

У проїзному квитку, за винятком квитків на залізничному й повітряному 

транспортах, не вказується прізвище пасажира. Втрачені проїзні квитки не 

відновлюються, не повертається також їх вартість. 

Як випливає з визначення цього договору, він є двостороннім, оплатним і 

консенсуальним. Так, згідно зі ст. 52 Закону «Про автомобільний транспорт» 

договір перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального 

користування вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на 

право проїзду. Проте в окремих, передбачених законодавством випадках, такий 

договір також може бути й реальним (наприклад, при перевезенні пасажирів у 

туристичних поїздках або за замовленням). Ці договори вважаються 

укладеними з моменту посадки пасажира у транспортний засіб. 

Договір перевезення багажу, на відміну від договорів перевезення 

пасажирів, завжди є реальним. Багаж приймається для перевезення за 

встановленими нормами відповідно до правил перевезення відповідним видом 
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транспорту. Наприклад, при залізничному перевезенні вага окремого 

вантажного місця не повинна перевищувати 75 кг та не може бути довше 

3-х м. 

Перевізник зобов'язаний доставити багаж у зазначений строк з 

урахуванням часу його перевантаження на шляху прямування. За запізнення 

доставки багажу перевізник сплачує штраф. Він же відповідає й за цілість 

багажу в межах його вартості, а якщо багаж приймається для перевезення 

з оголошеною вартістю, - то у межах останньої. Загальна сума оголошеної 

вартості зазначається у багажній квитанції. 

 

До основних умов договору перевезення пасажирів належать:  

а) найменування й місцезнаходження перевізника;  

б) вид і маршрут перевезення;  

в) вартість проїзду;  

г) час відправлення і час прибуття у пункт призначення. 

Сторони в такому договорі користуються відповідними правами й 

обов'язками. Основний обов'язок перевізника полягає у тому, що він повинен 

забезпечити доставку пасажира в пункт призначення, а основний обов'язок 

пасажира - у сплаті перевізникові проїзної плати. Даним обов'язкам 

кореспондують певні права сторін договору.  

Так, ст  911 ЦК та відповідні норми спеціального законодавства містять 

перелік прав пасажирів, до яких, зокрема, належать: а) зайняти місце у 

транспортному засобі відповідно до вказаного у проїзному квитку; 

б) провозити із собою дітей безкоштовно або на пільгових умовах; 

в) провозити безкоштовно ручну поклажу в межах норм, встановлених 

транспортним законодавством;  

г) зробити не більше однієї зупинки у дорозі з подовженням дійсності проїзних 

документів до десяти діб, а у випадку хвороби - на весь її строк;  

д) відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати повну або часткову 

його вартість згідно з правилами перевезення на відповідному виді транспорту 

тощо. 

Перевізник, у свою чергу, має право: а) обмежувати або припиняти 

перевезення у випадках стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої 

непередбаченої ситуації; б) вимагати від пасажира дотримання правил 

поводження громадян на відповідному виді транспорту і правил 

протипожежної безпеки; в) відмовити пасажиру в проїзді у разі пред'явлення 

недійсного проїзного квитка; г) випровадити пасажира з проїзного засобу 

(рухомого составу) у випадках, передбачених правилами перевезення; д) 

відмовити пасажирові у поверненні платежів за недійсний проїзний документ у 

випадках, передбачених цими правилами, та інші. 

Відносини пасажирського перевізника автобусного маршруту загального 

користування з власниками автовокзалів та автостанцій визначаються 

договором, який укладається в обов'язковому порядку і передбачає право 

перевізника укладати від їх імені договір з пасажиром про перевезення.  



105 
 

Предметом договору пасажирського перевізника з власниками 

автовокзалів та автостанцій є надання послуг, пов'язаних з відправленням і 

прибуттям пасажирів автобусних маршрутів загального користування (крім 

міських) відповідно до розкладу прямування. 

 

Відповідальність сторін за договором перевезення. Відповідальність 

сторін за договором перевезення будується за принципом вини, виходячи з 

презумпції вини зобов'язаної сторони. При цьому сторони такого договору не 

вправі своєю угодою змінювати встановлену законодавством відповідальність. 

Відповідальність за цими договорами диференціюється залежно від об'єктів 

перевезення. Так, на відміну від загальних положень цивільно-правової 

відповідальності, відповідальність за договором перевезення вантажу й багажу 

обмежена рамками вартості останніх. За незбереження (втрату, нестачу, 

псування або пошкодження) прийнятого до перевезення вантажу, багажу, 

вантажобагажу перевізник відповідає у межах фактично заподіяної шкоди, 

якщо не доведе, що це відбулося з незалежних від нього причин (ст. 924 ЦК, ст. 

113 СЗ, ст. 68 Закону «Про автомобільний транспорт»). Транспортне 

законодавство передбачає примірний перелік обставин (причин), що звільняють 

перевізника від відповідальності, якщо він доведе їх існування.  

Крім того, ЦК України і транспортним законодавством передбачена 

відповідальність за порушення договорів про організацію перевезень вантажів, 

зокрема, відповідальність перевізника за ненадання транспортних засобів і 

відправника - за невикористання наданого транспортного засобу (ст. 921 ЦК).  

Перевізник відповідає за затримку відправлення пасажира, вантажу й багажу і 

порушення строків їх доставки у пункт призначення (ст. 922 ЦК). Відправник 

відповідає за невчасну сплату провізної плати та інших належних перевізникові 

платежів.  

Одержувач відповідає за невчасне розвантаження транспортних засобів 

на своїх під'їзних коліях і на коліях загального користування, якщо це 

передбачено договором перевезення, а також находження вантажів понад строк 

безкоштовного находження у зазначених пунктах. 

Досить важливим є питання про відповідальність за порушення умов договору 

перевезення у прямому змішаному сполученні, тобто про те, хто з перевізників 

відповідає за прийнятий для перевезення вантаж. Відповідальність за цілісність 

вантажу до моменту фактичної його передачі лежить на стороні, яка здає 

вантаж, а після фактичної передачі - на тій, котра його приймає.  

Передача вантажу, багажу, пошти у пункті перевантаження від одного 

перевізника другому проводиться за передаточною відомістю, складеною 

перевізником, який передає вантаж, і підписується перевізником, який його 

здає і приймає. У разі виявлення при передачі недоліків (вад) у переданому 

об'єкті перевезення складається комерційний акт. 

Вантажі у прямому змішаному сполученні приймаються до перевезення 

відповідно до плану, затвердженого у встановленому порядку на підставі 

замовлення й договорів на організацію перевезень (ст. 81 СЗ). 
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ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

За договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти 

пасажира у пункт призначення, а в разі здачі багажу - також доставити останній 

у пункт призначення й видати управомоченій на його одержання особі; пасажир 

зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а за наявності багажу - 

також плату за його перевезення. Укладення договору перевезення пасажира 

засвідчується проїзним документом встановленого зразка (пасажирським 

квитком), який підтверджує право пасажира на проїзд відповідним видом 

транспорту, а провезення ним багажу - багажною квитанцією. Як випливає з 

визначення цього договору, він є двостороннім, оплатним і консенсуальним. 

Договір перевезення багажу, на відміну від договорів перевезення пасажирів, 

завжди є реальним. Відповідальність сторін за договором перевезення 

будується за принципом вини, виходячи з презумпції вини зобов'язаної 

сторони. При цьому сторони такого договору не вправі своєю угодою 

змінювати встановлену законодавством відповідальність. 

 

IV. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАНН  

 

Поняття та загальна характеристика договору транспортного 

експедирування. Зростаюча потреба учасників цивільного обороту в належному 

законодавчому регулюванні відносин, що складаються між ними, зумовила 

появу в ЦК норм, які регламентують вже достатньо відомі та поширені на 

практиці договірні інститути. Серед останніх необхідно звернути увагу і на 

договір транспортного експедирування (від лат. expeditio - послання, 

відправлення). Актуальність відносин з транспортно-експедиційного 

обслуговування ще більше зростає у сучасній економіці, яка нагально потребує 

максимально ефективного руху продукції та товарів як між самими 

підприємцями, так і між останніми та споживачами. 

Незважаючи на ту обставину, що договір транспортного експедирування 

мав достатньо широке застосування у вітчизняній практичній юриспруденції, 

до набуття чинності новим ЦК, був відсутній закон, який би регламентував 

договірні відносини з надання транспортно-експедиційних послуг. Майже 

єдиним винятком у цьому були затверджені постановою KM України від 21 

вересня 1993 р. № 770 Правила здійснення транспортно-експедиційної 

діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів. 

Сфера дії цих правил, власне, підтверджувала факт поширення названого 

договірного інституту в праві країн з ринковою економікою, з якими Україна 

співпрацювала у сфері зовнішньої торгівлі.  

При чому з набуттям чинності новим ЦК договір транспортного 

експедирування набув якості пойменованого. Проте це у цілому не вирішило 

питання, що тривалий час вирішується в науці цивільного права, що до місця 

цього договору в системі договорів та категорично не спростувало думку 
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стосовно договору транспортного експедирування як змішаного договору, 

тобто, договору, що поєднує в собі елементи кількох інших договорів. 

Одним з ключових моментів у визначенні місця договору транспортного 

експедирування у системі договорів вітчизняного зобов'язального права є 

питання його співвідношення з договором перевезення. Безсумнівно, існуючий 

зв'язок між цими договорами та, що більш важливо, сутнісна залежність 

існування послуг, що надаються під час транспортно-експедиційного 

обслуговування, від вчинення дій з перевезення вантажу, зумовили існування 

точки зору на договір транспортного експедирування, як один з різновидів 

транспортних зобов'язань, що до того ж визнавалися самостійним типом 

договорів у системі договірного права. З іншого боку, договір транспортного 

експедирування, поряд з договорами комісії, доручення та зберігання, 

розглядався як договір з надання послуг. 

Остаточне вирішення цього спору ще попереду, однак слід відзначити 

позицію законодавця, який присвятив регулюванню відносин з надання 

транспортно-експедиційних послуг окрему главу в ЦК, що свідчить про 

віднесення договору транспортного експедирування до самостійного виду 

договорів з надання послуг. 

Виходячи з вищенаведеного, не має достатніх підстав для визнання 

договору транспортного експедирування змішаним договором (ч. 2 ст. 628 ЦК), 

що має своїм практичним наслідком формулювання висновку про те, що під час 

регулювання відносин з транспортно-експедиційного обслуговування у цілому 

будуть застосовуватися норми гл. 65 ЦК, яка присвячена саме договору 

транспортного експедирування. У той же час, інші положення ЦК, що 

потенційно придатні для регламентування окремих елементів цього договірного 

зобов'язання, також зможуть застосовуватися, проте, не внаслідок визнання 

договору транспортного експедирування змішаним договором, а на підставі 

аналогії закону. 

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 929 ЦК за договором транспортного 

експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок 

другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених 

договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. 

Договір транспортного експедирування є консенсуальним, двостороннім, 

відплатним. 

Зазначений договір є консенсуальним у зв'язку з тим, що момент його 

укладення пов'язується з моментом досягнення між сторонами згоди щодо 

видів та обсягу послуг, які буде надавати експедитор та розміру плати за ці 

послуги. У той же час, твердження щодо визнання договору транспортного 

експедирування консенсуальним не є загальновизнаним, оскільки набула 

поширення й інша точка зору, згідно з якою, є можливість конструювання 

цього договору як у якості консенсуального, так і реального. Незважаючи на це, 

погодимося з позицією, що договір транспортного експедирування може бути 

охарактеризований як консенсуальний, навіть у тих випадках, коли функції 



108 
 

експедитора виконує перевізник, з тих міркувань, що дії з передання та 

приймання вантажу є нічим іншим як виконанням вже укладеного договору'. 

Договір транспортного експедирування належить до двосторонніх договорів, з 

огляду на ту обставину, що права та обов'язки розподілені між обома 

сторонами цього зобов'язання. При цьому аналіз положень гл. 65 ЦК дає 

можливість дійти висновку, що цивільне законодавство містить мінімально 

необхідний для існування цього договору перелік прав та обов'язків його 

сторін, який при укладенні конкретного договору може бути значно 

розширений. 

Договір транспортного експедирування є відплатним договором. Тобто, 

це договірне зобов'язання передбачає зустрічний характер надання певних 

майнових благ сторонами одна одній. Експедитор за договором зобов'язаний 

надати клієнту транспортно-експедиційні послуги, а останній контрагенту - 

встановлену договором або законом плату за ці послуги. 

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 929 ЦК експедитор зобов'язаний укласти 

договір перевезення від свого імені або від імені клієнта. Елементи договору 

транспортного експедирування. Сторонами договору транспортного 

експедирування є клієнт (кредитор) та експедитор (боржник). Клієнтом може 

бути будь-яка особа, оскільки цивільне законодавство не містить певних чітких 

вимог чи обмежень до особи клієнта (ст. 929 ЦК). Менш визначеною є ситуація 

стосовно особи експедитора. Чинне законодавство не містить вимог щодо 

ліцензування транспортно-експедиційної діяльності, хоча не виникає сумнівів, 

що це є підприємницькою діяльністю. При цьому надання транспортно-

експедиційних послуг, з огляду на значний рівень спеціалізації у багатьох видах 

підприємницької діяльності, у тому числі й транспортному процесі, у більшості 

випадків висуває значні вимоги до особи, яка претендує на надання таких 

послуг іншим особам. Внаслідок чого можливо стверджувати, що експедитором 

може бути лише юридична особа, яка спеціалізується у транспортно-

експедиційному обслуговуванні та має організаційні, матеріально-технічні та 

інші передумови для надання транспортно-експедиційних послуг іншим 

учасникам цивільних відносин. 

Предметом договору транспортного експедирування є транспортно-

експедиційні послуги, які надаються експедиторами та складаються з 

комплексу послуг, пов язаних з підготовкою та відправленням вантажів, 

проведенням взаєморозрахунків, контролем за їх проходженням і 

одержанням  Експедитори, зокрема: організовують перевезення та перевалку 

вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним 

транспортом; забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також 

організовують перевезення зовнішньоторговельних вантажів різними видами 

транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів; 

фрахтують національні та іноземні судна і забезпечують їх подачу в порти для 

своєчасного відправлення вантажів; надають послуги, пов'язані з прийманням, 

накопиченням, доробкою, сортуванням та комплектуванням вантажів, 

передають їх транспортним організаціям для перевезення; провадять своєчасні 
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розрахунки з портами і транспортними організаціями за перевезення, перевалку 

та зберігання зовнішньоторговельних вантажів; оформляють документи 

відповідно до митних, карантинних і санітарних вимог, страхують вантажі; 

ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів і залізничних 

станцій; забезпечують із залученням відповідних транспортних підприємств та 

організацій збереження вантажів під час їх перевезення, перевалки та 

зберігання; організовують експертизу вантажів у портах і на залізничних 

станціях; здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її 

розсилання; подають в установленому порядку транспортним підприємствам 

заявки на відправлення експортних, транзитних і реекспортних вантажів та 

наряди на відвантаження імпортних, транзитних і знятих з експорту вантажів; 

вирішують з транспортними організаціями та іншими власниками транспорту 

питання відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з 

браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не 

відповідає вимогам цих транспортних засобів; складають обмірні ескізи на 

негабаритні та надважкі вантажі, організовують фумігацію вантажів, 

перевезення особистих речей громадян. 

Оцінюючи у цілому види транспортно-експедиційних послуг, їх обсяг, 

різноманіття, слід зазначити, що на сьогодні транспортно-експедиційна 

діяльність визнається частиною більш комплексного явища — транспортної 

логістики та є однією з її визначальних функцій. В свою чергу, поняттям 

логістики (від анг. logistics - організація поставки, операції) охоплюється весь 

комплекс дій з планування, контролю, управління транспортуванням, 

складським зберіганням та вчиненням інших дій, що пов'язані з рухом 

сировини, матеріалів, продукції, товарів та інформації. Тобто, стверджувати 

про існування вичерпного переліку послуг, які може надавати експедитор, з 

урахуванням підвищення ролі самої транспортно-експедиційної діяльності у 

ринковій економіці не можливо. 

Аналіз положень ст. 929 ЦК дає можливість дійти висновку, що 

транспортно-експедиційні послуги класифікуються на основні та додаткові. До 

основних, тобто таких послуг, без яких існування будь-якого договору з 

транспортного експедирування не можливе, належать: організація перевезення 

вантажу транспортом і за маршрутом вибраним експедитором або клієнтом, 

укладення договорів перевезення, забезпечення відправки і одержання вантажу. 

Усім же іншим послугам притаманний додатковий (факультативний) характер і 

надаються вони за погодженням сторін. 

Ціна у договорі транспортного експедирування є договірною, тобто 

визначається за домовленістю сторін, якщо розмір плати за надання 

транспортно-експедиційних послуг (певних видів, у певних сферах, тощо) не 

встановлено законом (ст. 931 ЦК). У випадку коли розмір плати не визначено 

сторонами або не встановлено законом, клієнт зобов'язаний виплатити 

експедитору розумну плату. Останнє положення спеціальної норми ЦК цілком 

відповідає положенням ч. 4 ст. 632 ЦК, відповідно до якої, якщо у договорі ціна 

не встановлена і не може бути визначена на підставі його умов, вона 
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визначається, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні послуги на 

момент укладення договору. В свою чергу, поняття «звичайної ціни» та 

«розумної плати» у своєму тлумаченні мають близький зміст. 

Частина 1 ст. 930 ЦК містить вимоги щодо письмової форми договору 

транспортного експедирування. Вимоги до письмової форми правочину (ст. 207 

ЦК), можливого нотаріального посвідчення (ст. 209 ЦК) та правових наслідків 

недодержання вимог щодо письмової форми правочину (ст. 218 ЦК) 

регламентуються загальними положеннями цивільного законодавства. 

Права та обов'язки сторін за договором транспортного експедирування 

На підставі аналізу положень гл. 65 ЦК можливо констатувати наявність 

наступних головних обов'язків сторін. Експедитор, відповідно до загальних 

умов виконання зобов'язань (гл. 48 ЦК), зобов'язаний належним чином 

надати визначені у предметі договору транспортно-експедиційні послуги.  

В свою чергу, клієнт зобов'язаний сплатити контрагенту визначену 

договором, встановлену законом або розумну плату за надані послуги, а у 

випадку, коли для виконання експедитором своїх обов'язків йому необхідна 

довіреність, то згідно з ч. 2 ст. 930 ЦК клієнт зобов'язаний видати експедитору 

таку довіреність. Зазначеним обов'язкам сторін відповідно кореспондують 

права клієнта на отримання послуги та експедитора на отримання плати та 

видачу йому довіреності. 

Статтею 933 ЦК додатково закріплюється перелік взаємообумовлених 

обов'язків сторін, що стосуються механізму надання, перевірки та використання 

документів та інформації, які пов'язані з вантажем та самою можливістю 

надання транспортно-експедиційних послуг. Ці документи та інша інформація 

повинні стосуватися властивостей вантажу, умов його перевезення, а також 

містити іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх 

договірних обов'язків. 

Первинний обов'язок з надання вищезазначених документів та 

інформації покладено на клієнта. Проте при цьому слід звернути увагу на 

ту обставину, що відповідно до укладеного між сторонами договору 

транспортного експедирування, отримання, підготовка й складання певних 

документів та отримання інформації може бути включено до переліку 

послуг, які надає експедитор.  

Більше уваги приділено правам експедитора, оскільки, окрім 

вищезазначених головних його прав на отримання плати за надані послуги та 

видачу йому довіреності, ЦК прямо зазначає ще на двох його правах. По-перше, 

відповідно до ч. 1 ст. 933 ЦК він має право залучити до виконання своїх 

обов'язків інших осіб. Тобто, має місце дія спеціального, стосовно ст. 527 ЦК, 

положення.  

Правовим наслідком реалізації експедитором цього права є його 

відповідальність за дії цих осіб перед клієнтом. По-друге, у випадку ненадання 

клієнтом документів та необхідної інформації експедитор має право відкласти 

виконання своїх обов'язків за договором до надання документів та інформації в 

повному обсязі (ч. З ст. 933 ЦК).  
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При цьому необхідно зазначити, що в результаті тлумачення ст. 933 ЦК 

таке право може бути реалізоване експедитором лише у тому випадку, коли він, 

у свою чергу, належним чином виконає свій обов'язок, передбачений ч. 2 ст. 

933 ЦК. В іншому випадку відкладення експедитором виконання своїх 

договірних обов'язків є протиправним. 

Припинення договору транспортного експедирування. Цивільно-правова 

відповідальність сторін. Припинення договору транспортного експедирування 

можливе відповідно до загальних положень гл. 50 ЦК шляхом виконання (ст. 

599 ЦК), переданням відступного (ст. 600 ЦК), зарахуванням (ст. 601 ЦК), 

домовленістю сторін (ст. 604 ЦК), прощенням боргу (ст. 605 ЦК) тощо.  

У той же час, згідно зі ст. 935 ЦК, договір може бути припинено 

достроково внаслідок односторонньої відмови від нього будь-якої з сторін 

договору. При цьому право на односторонню відмову від договору не пов'язане 

з порушенням зобов'язання іншою стороною (ч. 1 ст. 615, ч. З ст. 651 ЦК), а 

ґрунтується на загальному положенні про можливість відмови від договору, 

якщо право на таку відмову встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК) і 

здійснено з дотриманням вимог ст. 935 ЦК. 

Механізм припинення договору транспортного експедирування шляхом 

односторонньої відмови встановлено ст. 935 ЦК. Головною складовою такого 

механізму є обов'язок ініціатора припинення договору повідомити контрагента 

про це в розумний строк. Виходячи з принципів справедливості та 

добросовісності, саме на ініціатора відмови може бути покладено ризики 

визнання фактичного строку попередження „не розумним‖, тобто не достатнім 

для захисту прав та законних інтересів іншої сторони та недоведеності факти 

отримання попередження взагалі.  

Окрім того, у будь-якому випадку на сторону, яка заявила про відмову від 

договору, поклюється обов’язково з відшкодування збитків, завданих 

контрагенту у зв’язку з такою відмовою, зрозуміло з урахуванням загальних 

положень ч.2. ст.. 616 ЦК. 

 

ВИСНОВКИ З V  ПИТАНН : 

 

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) 

зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або 

організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з 

перевезенням вантажу. Договір транспортного експедирування є 

консенсуальним, двостороннім, відплатним. Сторонами договору 

транспортного експедирування є клієнт (кредитор) та експедитор (боржник). 

Предметом договору транспортного експедирування є транспортно-

експедиційні послуги, які надаються експедиторами та складаються з 

комплексу послуг, пов'язаних з підготовкою та відправленням вантажів, 

проведенням взаєморозрахунків, контролем за їх проходженням і одержанням. 

Частина 1 ст. 930 ЦК містить вимоги щодо письмової форми договору 

транспортного експедирування. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу особливостям 

транспортних правовідносин, охарактеризували поняття та види перевезень, 

зупинилися на їх цивільно-правових особливостях, розглянули конкретні 

транспортні договори: догові перевезення вантажу, договір перевезення 

пасажирів, багажу та пошта. Окрему увагу впродовж лекції приділяли 

порівняльно-правовим аспектам та розмежуванням цих договорів між собою, та 

між суміжними договірними зобов’язаннями. 

Детально розглянуті були договори чартеру і фрахтування т та догові 

транспортного експедирування, який в останній час набув значної актуальності. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету цивільне право, а саме для 

з’ясування особливостей договорів з надання фактичних та юридичних послуг. 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Які види перевезень існують? 

2. Дайте правову характеристику довгостроковому договору перевезення. 

3. Назвіть сторони у договорі перевезення вантажу. 

4. Назвіть відмінності між договором перевезення вантажу і договором 

поставки продукції. 

5. Дайте визначення договору чартеру. 

6. Що таке «коносамент»? 

7. Яка відповідальність сторін за договором перевезення? 

8. Дайте визначення договору транспортного експедирування.  
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ТЕМА № 8 ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ 

 

 (2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ  

 

1. Поняття та правова характеристика договору зберігання. 

2. Поняття та правова характеристика договору страхування. 
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ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори з надання послуг. Сучасний 

цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих договорів на 

практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко переоцінити.  

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

 

      

I  ПОН ТТ  ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ 

З ЕРІГАННН  

 

Ч. 1 ст. 936 ЦК: за договором зберігання одна сторона (зберігач) 

зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною 

(поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Цей договір 

покликаний регулювати відносини щодо зберігання в побутовій сфері. Він 

характеризується односторонністю, безвідвідплатністю, реальністю та 

особистісністю договірних зв'язків.  

Ч. 2 ст. 936 ЦК визначає відносини зберігання у професійній сфері. 

Зокрема, у випадку, коли зберігачем є особа, яка здійснює зберігання на засадах 

підприємницької діяльності (професійний зберігач), може бути встановлений 

обов'язок зберігача зберігати річ, яка буде передана зберігачеві у майбутньому. 

Тобто двосторонній, відплатний, консенсуальний, коли зберігання 

здійснюється суб'єктом підприємництва на складах (у камерах, приміщеннях) 

загального користування, то договір набуває ще й ознак публічного. 

Класифікація: 

1. Загальне та спеціальне. Загальне зберігання регулюється загальними 

засадами про зберігання та поширює свою дію на всі спеціальні види зберігання 

(§ 1 глави 66 ЦК України). Спеціальні види зберігання мають свої особливості, 

що випливають зі специфіки діяльності тих осіб, які здійснюють послуги зі 

зберігання (§ 3 глави 66 ЦК України): у ломбарді, цінностей у банку, речей у 

камерах схову організацій, підприємств транспорту, речей у гардеробі 

організації, речей пасажира під час його перевезення, речей у готелі, речей, що 

є предметом спору, автотранспортних засобів, договір охорони, тощо.  

1. Залежно від виду речей, що передаються на зберігання: регулярне 

(зберігають речі індивідуально-визначені) та іррегулярне (об'єктом 

зберігання є речі родові)(ст. 941 ЦК).  
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2. За кваліфікаційним критерієм зберігача: професійне 

(підприємницьке) (ч. 2 ст. 936 ЦК) та непрофесійне (здійснюється 

некомерційними юридичними особами або фізичними особами, що не є 

суб'єктами підприємницької діяльності (ч. 1 ст. 936 ЦК). 

3   езвідплатне та відплатне. Договір може бути відплатним тільки у 

випадках, передбачених законом чи договором. 

4  Звичайне (за договором) та надзвичайне (таке, що укладається за 

надзвичайних умов, скажімо, пожежа, повінь тощо (ч  2 ст  937 ЦК)  

5. Зберігання, що виникає з договору (глава 66 ЦК) та таке, що виникає 

із закону (зберігання знахідки (ч. 2 ст. 337 ЦК), бездоглядних домашніх тварин 

(ч. 2 ст. 340 ЦК України) та Закон України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21 лютого 2006 р. тощо). При цьому до відносин зі зберігання, 

що виникають із закону, застосовується положення договірного регулювання 

зберігання, якщо інше не передбачено законом (ст. 954 ЦК). 

6  За строком, тобто періодом часу, впродовж якого (чи до досягнення 

якого) зберігач зобов'язаний зберігати передану йому річ: строковий 

(укладений на визначений у договорі строк), безстроковий (припиняється 

вимогою повернути майно, яке перебуває на зберіганні)(ст. 953, ч. 2 ст. 938, ч. 3 

ст. 938, ч. 2 ст. 939 ЦК). 

Сторонами (контрагентами) за цим договором є поклажодавець та 

зберігач. Предметом договору зберігання є послуга, яка полягає в прийнятті, 

зберіганні та поверненні зберігачем певного об'єкта. Об'єктом зберігання є 

рухома річ, як індивідуально-визначена, так і визначена родовими ознаками. 

Ціна: є безвідплатним, але зберігач може вимагати відшкодування витрат, 

пов'язаних зі зберіганням, якщо інше не передбачено законом або договором (ч. 

3 ст. 947 ЦК). Проте розмір відшкодовуваних у цьому разі витрат не має 

перевищувати фактичних затрат зберігача. Сторони можуть за взаємною 

домовленістю встановлювати плату (ціну) за здійснення зберігання та строк її 

внесення (винагороду)  на підставі договору або тарифів та ставок (ч. 2 ст. 936, 

ч. 3 ст. 946, ч. 2 ст. 947 ЦК). 

Форма договору залежить від різних обставин. Якщо сторонами договору 

є фізичні особи, то договір укладається в усній формі або шляхом вчинення 

конклюдентних дій, приміром, під час зберігання речей у камерах схову. 

Письмова форма - між двома юридичними особами, між фізичною та 

юридичною особою або коли сума оплати перевищує у двадцять і більше разів 

неоподаткований мінімум доходів громадян (ст. 208), або коли зберігач 

зобов'язується взяти річ, незалежно від її вартості, на зберігання в майбутньому 

(ст. 937). До простої письмової форми договору зберігання прирівнюються 

певні документи (розписка, квитанція чи інший документ), підписані 

зберігачем. 

Підтвердженням договірних відносин може бути наявність у 

поклажодавця легітимаційного знака (номерного жетона, іншого знака, що 

посвідчує прийняття речі на зберігання), якщо це встановлено законом, іншим 

актом цивільного законодавства або є звичайним для цього виду зберігання.  
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Недотримання простої письмової форми не тягне за собою його 

недійсності, а тільки забороняє посилатися на покази свідків (ч. 1 ст. 218 ЦК). 

Однак у випадку пожежі, повені, раптового захворювання чи інших 

надзвичайних обставин законодавець дозволяє як підтвердження наявності між 

особами договірних відносин, а також того, що річ була передана на зберігання, 

брати до уваги покази свідків (ч. 2 ст. 937 ЦК). 

До обов язків поклажодавця належать: 

- попередити про властивості речі, яка передається на зберігання (ст. 952); 

- оплатити витрати, пов'язані зі зберіганням, коли це обумовлено договором чи 

законом (ч. 3 ст. 947);   

- сплатити за зберігання винагороду, за умови, що вона та строки її внесення 

встановлені договором (ч. 1 ст. 946); 

- відшкодувати надзвичайні витрати (ч. 2 ст. 947); 

- забрати річ від зберігача після закінчення строку зберігання (ст. 948). 

Обов'язки зберігача:  

- прийняти річ на зберігання (ст. 940); 

- зберігати річ упродовж всього обумовленого договором строку або до 

моменту витребування речі поклажодавцем (ч. 1 ст. 938);  

- забезпечувати схоронність речі (ч. 1 ст. 942); 

- піклуватися про річ, як про свою власну, у випадку коли зберігання 

здійснюється безоплатно (ч. 2 ст. 942); 

- надавати послуги зі зберігання особисто (ст. 943);  

- не користуватись річчю, не передавати її у користування іншій особі (ст. 944); 

- негайно повідомляти поклажодавця про потребу зміни умов зберігання речі і 

отримати його відповідь (ч. 1 ст. 945);  

- повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання або відповідну 

кількість речей того самого роду, якості у випадку іррегулярного зберігання (ст. 

949). 

За договором складського зберігання товарний склад зобов'язується за 

плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути ці товари у 

схоронності (ч. 1 ст. 957). Двосторонній, консенсуальний та відплатний. 

Особливим суб'єктом такого договору є зберігач, яким є товарний склад. 

Товарним складом згідно з ч. 1 ст. 956 є організація, яка зберігає товар та надає 

послуги, пов'язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяльності. Два 

види товарних складів: власне товарний склад та товарний склад загального 

користування на підставі публічного договору (ч. 2 ст. 957).  

Об'єктом є товар, який призначений для подальшої реалізації, а не для 

споживання. 

Права та обов язки сторін  Так, насамперед товарний склад 

зобов'язаний: - за свій рахунок оглянути товар у разі прийняття його на 

зберігання для визначення його кількості та зовнішнього стану (ч. 1 ст. 959); 

- надавати поклажодавцеві можливість оглянути товар або його зразки 

протягом усього часу зберігання (ч. 2 ст. 959). 
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- у випадку, коли для здійснення належного зберігання схоронності товару 

потрібна зміна умов його зберігання, має негайно вжити відповідних заходів 

щодо зміни умов та попередити про це поклажодавця (ч. 1 ст. 960). 

- у випадку виявлення пошкоджень товару зобов'язаний скласти акт і того 

самого дня повідомити про це поклажодавця (ч. 2 ст. 960). 

Порядок оформлення складського зберігання: у письмовій формі, тобто 

коли товарний склад видав поклажодавцю складський документ - складську 

квитанцію, просте складське свідоцтво та подвійне складське 

свідоцтво.Складська квитанція - документ, яким засвідчується факт прийняття 

товару на товарний склад, основні показники товару (кількість, якість, 

асортимент), а також посвідчує право поклажодавця вимагати повернення 

товару. При цьому товар, прийнятий на складське зберігання за складською 

квитанцією, не може зазнавати розпорядчого впливу з боку поклажодавця 

впродовж всього строку складського зберігання. Просте складське свідоцтво - 

документ, виданий на пред'явника та який підтверджує передачу товару на 

зберігання. Просте складське свідоцтво є цінним папером на пред'явника та має 

обов'язковий зміст (ч. 2 ст. 965). Подвійне складське свідоцтво складається з 

складського свідоцтва та заставного свідоцтва. Ці документи можуть бути як 

поєднані, так і відокремлені, є ордерним цінним папером.   

Спеціальні види договору зберігання: 

— зберігання речі в ломбарді; 

— зберігання цінностей у банку; 

— зберігання речей у камері схову організацій, підприємств 

транспорту; 

— зберігання речей у гардеробі організацій; 

— зберігання речей пасажира під час його перевезення; 

— зберігання речей у готелі; 

— зберігання речей, що є предметом спору (секвестр); 

— зберігання транспортних засобів; 

— договір охорони та ін. 

Зберігання речей у ломбарді: не є основним видом їх діяльності і 

здійснюється факультативно до закладних операцій. Це двостороннє та 

відплатне зобов'язання. Ціна послуг щодо зберігання може і не 

встановлюватися окремо, а включатися до загальної суми ломбардних операцій. 

Суб'єкти: ломбард (зберігач) як юридична особа, фізична особа 

(поклажодавець). Об'єкт: тільки індивідуально-визначена рухома річ. Форма 

договору: письмова, оформляється шляхом видачі поклажодавцю іменної 

квитанції (ч. 1 ст. 967 ЦК). 

Права та обов язки сторін. Зберігач (ломбард) зобов'язаний страхувати 

на користь поклажодавця своїм коштом речі, прийняті на зберігання у повній 

сумі їх оцінки (ч. 3 ст. 967 ЦК), яка визначається за домовленістю сторін. Коли 

поклажодавець не виконає свого обов'язку забрати річ, ломбард має ще 

впродовж 3місяців від дня закінчення строку договору зберігати її. Після цього, 

ломбард має право продати цю річ, у порядку, визначеному законом. Із суми 
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виторгу, одержаної ломбардом від продажу речі, вираховується плата за 

зберігання та інші платежі, які належить зробити зберігачу. Залишок суми 

повертається поклажодавцю. 

Зберігання цінностей у банку  Зберігачем є виключно банк. Об'єктом є 

лише документи, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності 

та цінності (ч. 1 ст. 969 ЦК). 

Форма: письмова, посвідчується видачею банком поклажодавцю іменного 

документа, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей (ч. 3 ст. 

969 ЦК). 

Заборонено користуватися річчю, яка передана на зберігання, але можна 

вповноважити зберігача (банк) на вчинення певних правочинів, однак тільки 

цінними паперами (ч. 2 ст. 969 ЦК). 

Види: зберігання з наданням індивідуального банківського сейфу, що 

охороняється банком, та зберігання з наданням індивідуального банківського 

сейфу, що не охороняється банком. 

Так, у першому випадку банк передає поклажодавцеві індивідуальний 

банківський сейф (його частину або спеціальне приміщення), ключ від сейфа, 

картку, що його (поклажодавця) ідентифікує, інший знак або документ, що 

посвідчує право пред'явника на доступ до сейфа та одержання з нього 

цінностей (ч. 2 ст. 970 ЦК). Однак цей договір не передбачає самостійного 

користування поклажодавцем виділеним йому сейфом. Тільки банк приймає від 

поклажодавця цінності, контролює їх поміщення у сейфі та одержання їх 

поклажодавцем із сейфа, тобто він несе повну відповідальність за передані 

йому на зберігання цінності. 

У другому випадку банк зобов'язаний тільки надати індивідуальний 

банківський сейф і не несе відповідальності за його вміст, поза-як не охороняє 

його (ст. 971 ЦК). Такий різновид договору є змішаним договором, оскільки 

містить не лише зобов'язання зі зберігання, а й зобов'язання з майнового найму 

(оренди), що й зумовлює потребу застосовувати до цих відносин положення 

про майновий найм (оренду). 

Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту. 

Має публічний характер: камери схову загального користування, що 

перебувають у віданні організацій, підприємств транспорту, зобов'язані 

приймати на зберігання речі пасажирів та інших осіб, незалежно від наявності у 

них проїзних документів (ч. 1 ст. 972 ЦК). Суб'єкти: зберігач - тільки 

організація, підприємства транспорту; поклажодавець - тільки фізична особа. 

Види: зберігання у власне камерах схову та зберігання у автоматичних камерах 

схову. При цьому законодавець вказує на те, що зберігання в автоматичних 

камерах схову має змішаний характер і до нього варто застосовувати також і 

положення про майновий найм (оренду). 

Укладення договору та факт прийняття речей на зберігання 

підтверджується видачею поклажодавцю квитанції або номерного жетона (ч. 2 

ст. 972 ЦК). Ці документи не видаються поклажодавцю у випадку зберігання 

речей у автоматичних камерах схову. Виконання обов'язку зберігача видати річ 
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за таким договором проводиться після пред'явлення зберігачу зазначених 

документів. Втрата цих документів не унеможливлює видачу поклажодавцю 

речі, він має надати зберігачеві докази належності йому речі (ч. 5 ст. 972 ЦК). 

Строк визначається правилами, що видаються відповідно до транспортних 

кодексів (статутів), або за домовленістю сторін. Якщо поклажодавець не забрав 

речі у зазначені строки, то камера схову зобов'язана зберігати їх протягом 3 

місяців. Зі спливом цього строку річ може бути продана у порядку, 

встановленому законом (ч. 4 ст. 972 ЦК).  

У разі втрати, нестачі або пошкодження речі, зданої до камери схову, 

завдані поклажодавцю збитки відшкодовуються протягом доби від моменту 

пред'явлення вимоги про їх відшкодування (ч. 3 ст. 972 ЦК). Розмір збитків, що 

мають бути відшкодовані, визначається у розмірі суми оцінки речі, яка 

здійснюється сторонами у разі передання її на зберігання. 

Зберігання речей у гардеробі організації. Гардероб - спеціально відведене 

та обладнане місце (частина приміщення) організації, що спеціально відведене 

для зберігання верхнього одягу, головних уборів та інших подібних речей. 

Зберігач - юридична особа, яка містить у своєму підпорядкуванні відповідний 

гардероб (ч. 1 ст. 973 ЦК). Об'єкт - верхній одяг, головні убори, взуття, сумки, 

портфелі, дипломати, інша ручна поклажа та подібні речі. 

Може бути як відплатний, так і безвідплатний. Укладення договору та 

факт передачі речі на зберігання у гардероб може посвідчуватися 

легітимаційним знаком (номерним жетоном). 

Зберіганню речей пасажира під час його перевезення:  притаманний 

змішаний характер і він застосовується разом з договором перевезення 

пасажира та багажу. Зберігач - власник відповідного транспортного засобу 

(літак, потяг, судно, рейсовий автобус, таксі тощо). Поклажодавець - пасажир, 

який уклав відповідний договір перевезення. 

Об єкт: валіза (сумка), особисті речі пасажира, що перебувають у 

спеціально відведених для цього місцях (багажне відділення, багажник тощо). 

До об'єктів цього зберігання не належать дорогоцінності та гроші (ст. 974 ЦК). 

Укладення такого договору та факт передачі речі зберігачеві може 

посвідчуватися відповідними квитанціями чи іншими документами, але ця 

умова не є обов'язковою. 

Зберігання речей у готелі. Готелі, як і гуртожитки, мотелі, будинки 

відпочинку, пансіонати, санаторії та інші подібні організації, у приміщеннях 

яких особа тимчасово проживає, відповідають за схоронність майна, внесеного 

до нього (них) (ч. 1, 4 ст. 975 ЦК). При цьому річ вважається такою, що внесена 

до готелю чи іншої організації, якщо вона передана працівникам готелю чи 

іншої організації (носій, портьє, покоївка, комендант тощо), або перебуває у 

відведеному для особи приміщенні. 

Об'єкт: особисті речі поклажодавця (валіза, сумки, автомобіль тощо), так і 

інші речі, що перебувають при ньому. Це можуть бути також і цінності (цінні 

папери, коштовності), але лише за умови, що вони були окремо передані 

готелю чи іншій організації на зберігання (ч. 2 ст. 975 ЦК). 
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У разі втрати чи пошкодження речі поклажодавець зобов'язаний негайно 

повідомити про це готель чи іншу організацію, довести факт внесення цієї речі 

до готелю чи іншої організації. У разі, якщо до закінчення строку проживання 

особа не пред'явила свої вимоги до готелю чи іншої організації, законодавець 

презюмує, що її речі не були втрачені чи пошкоджені (ч. 3 ст. 975 ЦК). 

Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр). Об'єктом може бути як 

рухома, так і нерухома річ. 

Види секвестрів: договірний та судовий. За договірним секвестром 

двоє або більше осіб, між якими виник спір про право на річ, можуть 

передати цю річ третій особі, яка бере на себе обов'язок після розв'язання 

спору повернути річ особі, якій вона буде присуджена судом або за 

погодженням усіх осіб, між якими є спір (ч. 1 ст. 976 ЦК). 

За судовим секвестром річ, що є предметом спору, може бути передана за 

рішенням суду на зберігання особі, призначеній судом, або особі, визначеній за 

домовленістю осіб, між якими є спір, у порядку секвестру (ч. 2 ст. 976 ЦК). При 

цьому особа, якій передається річ на зберігання за судовим секвестром, має 

висловити свою згоду, якщо інше не встановлено судом. Є відплатним. Плата 

встановлюється коштом сторін, між якими виник спір. 

Зберігання автотранспортних засобів. Є публічним у разі, якщо 

зберігання здійснює суб'єкт підприємницької діяльності (ч. 1 ст. 977 ЦК). 

Форма - письмова  Укладення договору та факт прийняття автотранс. засобу 

на зберігання посвідчується квитанцією (номером, жетоном). У випадку, коли 

це зберігання здійснюється боксом та гаражем на спеціальних стоянках (ч. 2 ст. 

977 ЦК), зберігач зобов'язується не допускати проникнення в них сторонніх 

осіб і видати транспортний засіб за першою вимогою поклажодавця. Договір 

зберігання транспортного засобу поширюється і на відносини між гаражно-

будівельним та гаражним кооперативом та їх членами, якщо в законі чи статуті 

цих кооперативів не встановлюється інше. 

Договір охорони (ст  978 ЦК)  Суб'єкт: охоронець, яким може бути суб'єкт 

підприємницької діяльності. Об'єкт: майно або недоторканність особи. Має 

відплатний характер. 

Види: договір охорони майна (як правило, нерухомого) та договір охорони 

особи (сек'юріті). При цьому охоронець зобов'язується, на відміну від договору 

зберігання, де зберігач забезпечує схоронність майна, забезпечити 

недоторканність особи чи майна. Певними особливостями наділяються також і 

обов'язки володільця майна або особи, які охороняються. Вони наділяються 

двома основними обов'язками: 1) виконувати передбачені договором правила 

особистої та майнової безпеки; 2) щомісячно сплачувати встановлену плату. 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати 

річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її 

поклажодавцеві у схоронності. Коли зберігачем є особа, яка здійснює 
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зберігання на засадах підприємницької діяльності (професійний зберігач), може 

бути встановлений обов'язок зберігача зберігати річ, яка буде передана 

зберігачеві у майбутньому. Сторонами (контрагентами) за цим договором є 

поклажодавець та зберігач. Предметом договору зберігання є послуга, яка 

полягає в прийнятті, зберіганні та поверненні зберігачем певного об'єкта. 

Об'єктом зберігання є рухома річ, як індивідуально-визначена, так і визначена 

родовими ознаками. Ціна: є безвідплатним, але зберігач може вимагати 

відшкодування витрат, пов'язаних зі зберіганням, якщо інше не передбачено 

законом або договором. Форма договору залежить від різних обставин. 

Спеціальними видами договору зберігання є:зберігання речі в ломбарді; 

зберігання цінностей у банку; зберігання речей у камері схову організацій, 

підприємств транспорту; зберігання речей у гардеробі організацій; зберігання 

речей пасажира під час його перевезення; зберігання речей у готелі; зберігання 

речей, що є предметом спору (секвестр); зберігання транспортних засобів; 

договір охорони та ін. 

 

 

 

II  ПОН ТТ  ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ 

СТРАХУВАНН  

 

Існує обов'язкове та добровільне страхування  Обов'язкове страхування, 

коли потреба відшкодування матеріального збитку чи надання іншої грошової 

допомоги торкається інтересів не лише конкретної потерпілої особи, а й 

суспільних інтересів загалом.  

Згідно зі ст. 16 Закону України ―Про страхування" договір страхування — 

це письмова угода між страхувальником та страховиком, за якою страховик 

бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку виплатити 

страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми 

страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь 

якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), 

а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені 

терміни та виконувати інші умови договору. 

Сторони: страховик та страхувальник. До учасників договору належать і 

застраховані особи, вигодонабувачі та страхові посередники (страхові агенти і 

страхові брокери). Згідно зі ст. 2 Закону України «Про страхування» 

страховиками визнаються лише ті фінансові установи, які створені у формі 

акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою 

відповідальністю (з мінімальною кількістю учасників не менше ніж три особи). 

При цьому товариство має бути створене спеціально для здійснення страхової 

діяльності. Саме тому підприємства, установи та організації не можуть стати 

страховиками шляхом внесення змін до статутних документів за умови, що 

вони попередньо займалися іншим видом діяльності. 
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Нещодавно в Україні почали створюватися кептивні страхові компанії. 

Кептив (англ. captive) — це акціонерна страхова компанія, яка обслуговує 

корпоративні страхові інтереси засновників, а також самостійно 

господарюючих суб'єктів, котрі входять до структури багатопрофільних 

концернів або великих фінансово-промислових груп. Діяльність кептиву 

безпосередньо пов'язана з комерційними банками, пенсійними та 

інвестиційними фондами, іншими фінансово-кредитними інститутами. Саме ці 

фінансові та банківські структури, як правило, є засновниками кептивних 

страхових компаній. 

Порядок ліцензування страхової діяльності в Україні регулюється 

Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, затвердженими 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 28 серпня 2003 р. № 40 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 

України від 15 вересня 2003 р. за № 805/8126. Нагляд за страховою діяльністю 

здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. 

Страховики-резиденти. Водночас згідно із Законом України «Про внесення змін 

до Закону України «Про страхування» від 7 липня 2005 р. до страхового ринку 

України допущені зареєстровані уповноваженим органом (нині Державною 

комісією регулювання ринків фінансових послуг України) постійні 

представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які також 

одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової 

діяльності. Однак цей закон набирає чинності лише через 5 років після вступу 

України до Світової організації торгівлі. 

Спеціальні вимоги щодо розміру статутного капіталу страховиків: 

мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами 

страхування іншими, ніж страхування життя (майнове страхування і 

страхування відповідальності), встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн 

евро, а страховика, який займається страхуванням життя, — 1,5 млн евро за 

валютним обмінним курсом валюти України. Статутний фонд має бути 

сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного 

фонду страховика цінними паперами, які випускаються державою, за їх 

номінальною вартістю, але не більше ніж 25 % загального розміру статутного 

фонду. Заборонено використовувати для формування статутного фонду векселі, 

кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під 

заставу, і вносити нематеріальні активи. 

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише 

страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, 

розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Страхові компанії, які 

отримали ліцензію на страхування життя, мають також право надавати кредити 

тим страхувальникам, з якими вони уклали договори страхування. Нарешті 

страховики, як і будь-яка інша юридична особа, вправі здійснювати правочини, 

спрямовані на господарське забезпечення їх діяльності. 

Страховики можуть реалізовувати свої послуги через посередників: 

страхових агентів і брокерів. Їх діяльність регламентується Законом України 
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«Про страхування» (ст. 15) та Положенням про порядок провадження 

діяльності страховими посередниками, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 1996 р. 

Страховими агентами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що 

діють на ринку страхових послуг від імені та за дорученням страховика. Через 

них страховик може укладати договори страхування, отримувати страхові 

платежі. На агентів покладаються функції рекламування страхових послуг і 

консультування страхувальників з різних питань. За свою діяльність вони 

отримують комісійну винагороду у розмірах, передбачених умовами агентської 

угоди (договору доручення) зі страховиком. 

Страховий брокер — це фізична чи юридична особа, зареєстрована у 

встановленому порядку як суб'єкт підприємницької діяльності та здійснює 

посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі 

брокерської угоди (договору комісії) з особою, яка має потребу у страхуванні 

як страхувальник. Страхові брокери — громадяни, які зареєстровані у 

встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, не мають права 

отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати 

страхового відшкодування. 

Страхувальниками можуть бути фізичні та юридичні особи, що уклали 

договір страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства 

України і вносять страхові платежі. Іноземці, особи без громадянства та 

іноземні юридичні особи на території України користуються правом на 

страховий захист нарівні з громадянами і юридичними особами України. 

Застрахована особа — це фізична особа, про страхування якої 

страхувальник укладає зі страховиком договір особистого страхування, тобто 

особа, в житті якої може відбутися страховий випадок, безпосередньо 

пов'язаний з особистістю чи обставинами її життя. Це може бути неповнолітня 

особа — дитина (у разі страхування її батьками), недієздатний інвалід (у разі 

страхування його опікуном), чи працівник (у разі страхування працівника 

юридичною особою) тощо. На укладення таких договорів особистого 

страхування потрібна згода самих застрахованих осіб. 

Страхувальники мають право укладати договори страхування на 

користь третіх осіб — вигодонабувачів (ст. 3 Закону). Якщо при особистому 

та майновому страхуванні ці особи конкретно зазначаються в договорі й 

страхувальник може замінювати їх до настання страхового випадку, то у разі 

страхування цивільної відповідальності такої можливості немає. У цьому 

випадку статусу вигодонабувача набувають ті особи, яким страхувальник 

завдасть майнової шкоди, а тому вказати їх попередньо в договорі неможливо. 

Як самі потерпілі особи, так і розмір завданої їм шкоди визначаються лише 

після настання страхового випадку. 

Правова характеристика: двосторонній, оплатний та реальнй  

Предмет: майнові інтереси, які не суперечать закону і пов язані з: 1) 

життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 

страхування); 2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном 
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(майнове страхування); 3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником 

третім особам (страхування відповідальності). Крім цього, мають бути 

визначені: страховий ризик (перелік страхових випадків), розмір страхової 

суми, розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору (статті 

980, 982 ЦК). 

Страховий ризик - обумовлені в договорі події, шкідливий наслідок яких 

може потягти за собою зменшення чи втрату майнових інтересів 

страхувальника. Сторони можуть передбачити лише ймовірність, але ніяк не 

неминучість їх настання (категорія ризикових (алеаторних) договорів). 

Страховий випадок — це подія, передбачена договором страхування або 

законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика 

здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, 

застрахованій або іншій третій особі (вигодонабувачу). 

Страхова сума визначає граничний розмір зобов'язань страховика 

щодо відшкодування збитків, зумовлених настанням страхового випадку. В 

особистому страхуванні страхова сума встановлюється за згодою сторін і 

обмежується лише фінансовими можливостями страхувальника щодо сплати 

страхових внесків. Договором страхування життя обов'язково передбачається 

також збільшення розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат на 

суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за результатами 

отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів зі 

страхування життя за вирахуванням витрат страховика на ведення справи у 

розмірі до 15 % отриманого інвестиційного доходу та обов'язкового 

відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що 

відповідає розміру інвестиційного доходу, який застосовується для розрахунку 

страхового тарифу за цим договором страхування та у разі індексації розміру 

страхової суми та (або) розміру страхових виплат за офіційним індексом 

інфляції, відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що 

відповідає такій індексації. Під час здійснення майнового страхування страхова 

сума визначається страховою (дійсною) вартістю майна або її частиною. 

Страхування відповідальності передбачає встановлення ліміту 

відповідальності страховика, в межах якого страховик зобов'язаний 

провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору 

страхування. Визначити наперед розмір шкоди, яка може бути заподіяна 

страхувальником третім особам неможливо. Тому при укладенні договору 

страхування відповідальності еквівалентом страхової суми беруть середню 

ймовірну величину збитків, завданих, скажімо, джерелом підвищеної небезпеки 

за певний період на певній території. 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — це плата за 

страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховикові згідно з 

договором страхування. Відповідно до ст. 982 ЦК України та ст. 16 Закону 

України «Про страхування» істотною умовою є також строки сплати 

страхового внеску. Розмір страхових внесків визначається відповідно до 

страхових тарифів. 
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Страховий тариф — це ставка страхового внеску з одиниці страхової 

суми чи об'єкта страхування. Розраховуються страхові тарифи математично на 

підставі відповідних статистичних даних про настання страхових випадків.  

Специфічною умовою, яка часто фігурує в договорах страхування, є 

франшиза. Франшиза — це частина збитків, що не відшкодовується 

страховиком згідно з договором страхування (ст. 9 Закону). Ці збитки 

покриваються страхувальником самостійно за рахунок власних коштів. У 

договорі страхування франшиза встановлюється у твердому грошовому 

еквіваленті або в процентному відношенні до страхової суми. 

Розрізняють умовну та безумовну франшизу. Умовна франшиза передбачає 

звільнення страховика від обов'язку відшкодувати збитки, які не перевищують 

встановленої суми, і, навпаки, передбачає повне відшкодування збитків, розмір 

яких є більшим від суми франшизи. Встановлення в договорі безумовної 

франшизи означає, що зі страхового відшкодування завжди вираховується сума 

франшизи. 

Права та обов'язки визначаються договором, однак Законом в 

імперативному порядку передбачені ті обов'язки сторін, виконання яких є 

обов'язковим. 

Згідно зі ст  21 Закону на страхувальника покладаються такі обов язки: 

1) своєчасно вносити страхові платежі; 

2) при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про 

всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового 

ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового ризику; 

3) повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, 

передбачений умовами страхування; 

4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих 

унаслідок настання страхового випадку; 

5) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо 

об'єкта, який страхується (якщо страхувальник не повідомив страховика про те, 

що об'єкт вже застрахований, новий договір страхування є нікчемним (ст. 989 

ЦК) та ін. 

Обов язки страховика: 

1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування; 

2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 

документів для своєчасної виплати страхового відшкодування; 

3) у разі настання страхового випадку виплатити страхове відшкодування у 

передбачений договором строк. За несвоєчасну виплату страхової суми 

страховик несе майнову відповідальність шляхом сплати страхувальникові 

неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається угодою сторін; 

4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником у разі настання 

страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це 

передбачено умовами договору; 
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5) за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, переукласти з ним договір страхування; 

6) тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, 

за винятком випадків, передбачених законодавством України (ст. 988 ЦК, ст. 20 

Закону). 

7) видати документ на підтвердження укладення договору страхування 

(страхове свідоцтво чи поліс), скласти страховий акт (аварійний сертифікат). §    

Укладання договору страхування відбувається на підставі письмової 

заяви-анкети страхувальника за формою, встановленою страховиком, в якій 

вказуються всі обставини, що мають суттєве значення для оцінки страхового 

ризику. Страховик також має право запросити у страхувальника баланс або 

довідку про фінансовий стан, що підтверджені аудитором (аудиторською 

фірмою). 

Після досягнення між сторонами згоди за всіма істотними умовами 

договору, а також сплати страхувальником страхового внеску страховик 

оформляє страховий поліс. 

Страховий поліс — це документ, що видається страхувальнику і 

безпосередньо засвідчує факт страхування за договором або підтверджує умови 

обов'язкового страхування згідно з чинним законодавством та містить 

зобов'язання страховика виплатити страхувальнику в разі настання страхового 

випадку визначену умовами договору страхування певну суму коштів (страхове 

відшкодування). 

Правове значення страхового поліса (свідоцтва) полягає в тому, що він 

згідно з вимогами українського законодавства надає договору письмової форми 

(ст. 18 Закону). У разі недодержання письмової форми договору страхування 

такий договір є нікчемним (ст. 981 ЦК). 

Зміст страхового поліса: назва документа; назва, юридична адреса і 

банківські реквізити страховика; прізвище, ім'я, по батькові або назва 

страхувальника, його адресу; об'єкт страхування; страхова сума (ліміт 

відповідальності страховика); зазначення страхового ризику (перелік страхових 

випадків); визначення розміру страхового тарифу, розмір страхового внеску, 

строки і порядок його внесення; строк дії договору (полісу); порядок зміни та 

припинення дії договору; права та обов'язки сторін і відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання умов договору; інші умови за згодою 

сторін, у тому числі доповнення до правил страхування або винятки з них; 

підписи сторін. 

Виплата страхової суми чи страхового відшкодування здійснюється 

страховиком на підставі страхового акта (аварійного сертифіката), що 

складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, яка 

встановлюється страховиком. У страховому акті остаточно вирішується 

питання про визнання факту заподіяння шкоди страховим випадком, про розмір 

збитків та розмір страхового відшкодування. Щоб з'ясувати всі обставини 

страхового випадку, страховик може робити відновідні запити до 

правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, 
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установ та організацій, які володіють певними даними про страховий випадок. 

Підприємства, установи та організації зобов'язані надсилати відповідь 

страховикам на запит про відомості, пов'язані зі страховим випадком, у тому 

числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик несе 

відповідальність за їх розголошення у будь-якій формі, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України. 

Страхова сума (страхове відшкодування) має бути виплачена 

страховиком у термін, визначений договором або законом. Загальноприйнято, 

що страхове відшкодування не може перевищувати розміру страхової суми та 

розміру реальних збитків, завданих страховим випадком. У зв'язку з цим у разі 

виявлення так званого «подвійного страхування», коли один і той самий об'єкт 

був застрахований у кількох страховиків без повідомлення їх про це, кожен 

страховик виплачує лише пропорційну частку встановленої страхової суми, 

щоб у загальному розмір всіх виплат не перевищив розміру реально завданих 

збитків. Якщо ж страхової суми не бракує для повного покриття збитків, то 

страхувальник зобов'язаний компенсувати різницю самостійно. Наведені 

правила не поширюються на особисте страхування, позаяк за договором 

особистого страхування страхова виплата здійснюється незалежно від сум, які 

виплачуються за державним соціальним страхуванням, соціальним 

забезпеченням, а також відшкодуванням шкоди. Страховик наділений правом 

відстрочення виплати страхового відшкодування в тому разі, якщо проводиться 

адміністративне чи судове розслідування страхового випадку до завершення 

розслідування; а також — коли є підозра наявності умислу в діях 

страхувальника, пов'язаних із розглядуваними подіями, до отримання всіх 

необхідних документів. 

Згідно зі ст. 26 Закону до страховика, який виплатив страхове 

відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних затрат 

переходить право вимоги, що страхувальник або інша особа, яка одержала 

страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завданий збиток. Таке 

право може виникати у страховика і під час здійснення страхування цивільної 

відповідальності, в разі, якщо страховий випадок був зумовлений навмисними 

діями чи бездіяльністю або навіть умисним злочином, правопорушенням 

страхувальника чи інших зацікавлених осіб (вигодонабувачів). 

За наявності таких обставин страховик має право відмовити 

страхувальнику у виплаті страхового відшкодування: 

1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір 

страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не 

поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадського чи службового 

обов'язку, дії в стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або захисту 

майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації; 

2) вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь 

якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до 

страхового випадку; 
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3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт 

страхування або про факт настання страхового випадку; 

3) одержання страхувальником повного відшкодування збитків за 

договором майнового страхування від особи, яка їх завдала; 

4) несвоєчасне подання страхувальником відомостей про настання 

страхового випадку без поважних на те причин, або створення страховикові 

перешкод у з'ясуванні обставин, характеру та розміру збитків; 

5) інші випадки, передбачені законом (ст. 991 ЦК, ст. 26 Закону). 

Припинення договору страхування: 

1) закінчення терміну його дії; 

2) виплати страховиком страхової суми (страхового відшкодування) в 

повному розмірі; 

3) несплати страхувальником платежів у встановлені договором терміни; 

4) ліквідації страхувальника-юридичної особи або смерті страхувальника-

громадянина; 

5) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; 

6) настання подій, через які не настане страховий випадок; або саме 

існування страхового ризику припинилося через обставини, відмінні від 

страхового випадку; 

7) в інших випадках, передбачених законом. 

У разі виникнення спору щодо договору страхування після його 

припинення сторони можуть звернутися до суду з відповідним позовом. При 

цьому згідно з п. 1 ст. 268 ЦК України позовна давність не поширюється на 

вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення 

страхової виплати (страхового відшкодування). 

Припинення договору страхування може відбутися і внаслідок 

одностороннього волевиявлення страхувальника чи страховика (ст. 997 ЦК, ст. 

28 Закону): будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 

днів до дати припинення дії договору, якщо інше ним не передбачено. У разі 

дострокового припинення дії договору страхування на вимогу страхувальника, 

страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 

закінчення дії договору із вирахуванням нормативних витрат на ведення 

справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат 

страхових сум та страхового відшкодування. Якщо ж вимога страхувальника 

зумовлена порушенням страховиком положень договору страхування, то 

останній повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю. 

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Договір страхування — це письмова угода між страхувальником та 

страховиком, за якою страховик бере на себе зобов'язання в разі настання 

страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий 

збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній 

страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (надати 
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допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати 

страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору. 

Сторонами є страховик та страхувальник. До учасників договору належать і 

застраховані особи, вигодонабувачі та страхові посередники (страхові агенти і 

страхові брокери). Порядок ліцензування страхової діяльності в Україні 

регулюється Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, 

затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 28 серпня 2003 р. № 40 та зареєстрованими в 

Міністерстві юстиції України від 15 вересня 2003 р. за № 805/8126. Нагляд за 

страховою діяльністю здійснює Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг України. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та видам 

договору зберігання. Охарактеризували сторони за договором зберігання, їх 

права та обов’язки. Відповідальність зберігача та поклажодавця. Зупинилися на 

цивільно-правових особливостях договору складського зберігання. Розглянули 

складські документи та посвідчені ними права. Спеціальні види договорів 

зберігання. Поняття та види страхування. Функції страхування. З’ясували 

основні страхові поняття. Поняття, предмет та форма договору страхування. 

Порядок укладення договору добровільного страхування. Сторони та учасники 

за договором страхування. Права та обов’язки сторін за договором страхування. 

Укладання договору страхування, зміст страхового поліса. Відмова у виплаті 

страхового відшкодування. Підстави для відмови страховика у виплаті 

страхових сум (страхове відшкодування). Підстави для припинення договору 

страхування. Строк дії договору. Зобов'язання по обов'язковому страхуванню. 

Окремі види договорів добровільного майнового страхування. Договори 

морського страхування. Договори страхування транспортних засобів. Договори 

страхування будівель. Договори страхування вантажів. Договори страхування 

цивільно-правової відповідальності. Окремі види договорів особистого 

страхування. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванням цих договорів між собою, та між суміжними договірними 

зобов’язаннями. Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є 

підставою вашого наступного засвоєння матеріалу з даного предмету. 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення договору зберігання. 

2. Що належить до обов’язків поклажодавця та зберігача? 
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3. Назвіть спеціальні види зберігання. 

4. Що таке «секвестр»? 

5. Дайте визначення договору страхування. 

6. Яка різниця між страховим агентом і страховим брокером? 

7. Назвіть поняття страхового випадку. 

8. В чому полягає зміст страхового полісу? 

9. Які підстави припинення договору страхування? 

 

 

ТЕМА № 9 ДОГОВІР ДОРУЧЕНН   ДОГОВІР УПРАВЛІННН  

МАЙНОМ 

 

 (2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ  

 

1. Поняття та правова характеристика договору доручення. 

2. Поняття та правова характеристика договору комісії. 

3. Поняття та правова характеристика договору управління майном. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141. 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття, предмет та правову характеристику договору доручення; 

форму договору доручення; сторони за договором доручення, їх права та 

обов’язки; припинення договору доручення; поняття, предмет та правову 
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характеристику договору комісії, форму договору комісії; сторони за договором 

комісії, їх права та обов’язки; припинення договору комісії; види договору 

комісії; поняття, предмет та правову характеристику договору управління 

майном; сторони за договором управління майном, їх права та обов’язки. 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів доручення, комісії та управління майном; застосовувати норми 

цивільного права щодо вищевказаних договорів до конкретних життєвих 

ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори з надання послуг. Сучасний 

цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих договорів на 

практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко переоцінити.  

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

I  ПОН ТТ  ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ 

ДОРУЧЕНН   

 

Доручення — це договір, в силу якого одна сторона (повірений) зобов'язується 

вчинити від імені й за рахунок іншої особи (довірителя) певні юридичні дії. 

Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та 

обов'язки довірителя (ч. 1. ст. 1000 ЦК). 

Схожість договору доручення, комісії, управління майном: з огляду на ті 

підстави, що в них бере участь посередник, якій діє від власного (договір 

довірчого управління, договір комісії) або від чужого імені (повірений), але 

завжди — в чужих інтересах. Тобто зазначені договори слід зарахувати до 

посередницьких. 

В юридичному аспекті термін посередництво прийнято розглядати у 

вузькому та широкому значеннях. У вузькому значенні посередництво — це 

діяльність посередника, спрямована на сприяння укладенню правочинів на 

підставі умов, вироблених безпосередньо контрагентами (просте 

посередництво). У широкому значенні посередництво включає поряд з 

інститутом простого посередництва діяльність фізичних та юридичних осіб, які 

шляхом самостійного укладення того чи того договору встановлюють певні 

правовідносини між сторонами. Внаслідок цього посередником визнається 

представник, агент, комісіонер, довірчий управитель, повірений тощо. 
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Повірений у договорі доручення створює права та обов'язки 

безпосередньо для довірителя (п. 1 ст. 1000 ЦК). Ця умова є сутністю відносин 

представництва (глава 16 ЦК). Договір доручення належить до одного з видів 

представництва — договірного і на нього поширюються відповідні норми про 

представництво. 

Повірений створює права та обов'язки тільки стосовно довірителя, а не 

себе особисто. Також у новому ЦК України окремі статті присвячено таким 

питанням як строк договору (ст. 1001), установлення виключного права 

повіреного на вчинення юридичних дій (п. 2 ст. 1000), право повіреного на 

плату (ст. 1002), виконання доручення (ст. 1004), особисте виконання 

доручення (ст. 1005) тощо. Правова характеристика: консенсуальний, може 

бути як відплатним, так і безвідплатним  
Повірений має право на плату за виконання свого обов'язку за договором 

доручення, якщо інше не встановлене договором або законом. Якщо в договорі 

доручення не визначено розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона 

виплачується після виконання договору доручення відповідно до звичайних цін 

на такі послуги (ст. 1002). 

Договір доручення в разі його безоплатності вважається одностороннім 

договором — повірений зобов'язаний виконати доручення, а довіритель вправі 

вимагати його виконання; під час відплатності доручення договір стає 

двостороннім. Двостороннім може стати й безоплатне доручення, якщо воно 

пов'язано з витратами, які має оплатити довіритель. Договір доручення 

зараховують до фідуціарних угод. Його передумовою є взаємна довіра сторін. 

Сторонами у договорі доручення є довіритель і повірений. Ними можуть 

бути фізичні та юридичні особи.  

При комерційному представництві, яке виділено в новому ЦК України 

(ст. 243), повіреним може бути фізична особа — підприємець або комерційна 

організація, тобто суб'єкти підприємницької діяльності. 

Предмет договору доручення становлять дії повіреного, спрямовані на 

здійснення суб'єктивних прав та обов'язків або на їх здобуття. Власне кажучи, 

це надання нематеріальних посередницьких послуг. Предмет договору може 

конкретизуватися вказівками довірителя. Скажімо, щодо порядку та способу 

вчинення відповідних юридичних дій. 

Юридичні дії, які належить здійснити повіреному, мають бути чітко 

визначеними у договорі доручення або виданій на підставі договору довіреності 

(ст. 1003). Закон не вказує, але й не забороняє, щоб вказівки довірителя мали 

вигляд усних розпоряджень. Проте в законі чітко наголошено, що дії 

повіреного мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (ст. 1003 

ЦК). Це означає, що закон висуває певні вимоги щодо вказівок довірителя.  

За загальним правилом, повірений зобов'язаний вчиняти дії відповідно до 

змісту наданого йому доручення (п. 1 ст. 1004 ЦК). 

Повірений вправі порушити вказівки довірителя і відступити від змісту 

доручення. Підставами такої дії можуть бути лише передбачені законом умови: 

якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах довірителя і повірений 
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не міг попередньо запитати довірителя, або ж не одержав своєчасної відповіді 

на свій запит. Проте повірений має повідомити довірителю про допущені 

порушення, щойно це стане можливим (п. 1 ст. 1004 ЦК). 

Комерційному представнику може бути надано право відступати від 

вказівок довірителя в його інтересах без попереднього запиту про це (п. 2 ст. 

1004 ЦК). У главі 68 ЦК, присвяченій договору доручення, бракує спеціальної 

регламентації форми цього договору. З цього випливає, що мають 

застосовуватися загальні правила статей 205-210 ЦК). 

Однак у ст. 1007 ЦК вказано, що це може бути договір або видана на 

підставі договору довіреність. Від чого залежить форма договору доручення? 

Вважаємо, що для визначення форми договору важливий не розмір плати 

повіреному, а сума угоди, яку він здійснює на користь повіреного. 

Повноваження повіреного визначаються в довіреності. Тобто для належного 

дотримання форми мають бути і договір і довіреність, яка є не договором, а 

засобом його фіксації.  

Строк договору  Він може становити певний проміжок часу, наприклад, 

якщо на повіреного покладено обов'язок укласти договір з третіми особами. 

Також строк дії договору може бути обмежений певною датою (скажімо, 

отримання заробітної плати, авторської винагороди). Варто наголосити, що 

строк дії договору залежить від строку дії довіреності і не може його 

перевищувати. Передбачений цивільним законодавством максимальний строк 

дії довіреності становить 3 роки. Якщо договір перевищує цей строк, слід 

складати нову довіреність. 

Права та обов язки сторін за договором доручення  Повірений 

зобов язаний: 

1. Особисто виконати на дане йому доручення (ст. 1006 ЦК). 

Передоручення — особливий вид заміни сторін у зобов'язанні дозволяється 

лише в разі, якщо це передбачено договором, або повірений примушений до 

цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя. Повірений, що 

передовірив виконання іншій особі, має негайно сповістити про це довірителя. 

У цьому разі повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника. 

2. Повідомляти довірителеві на його вимогу про хід виконання 

доручення. 

3. Після виконання доручення або в разі припинення договору до його 

виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк чинності якої не 

сплинув і надати звіт із залученням виправдних документів, якщо це 

вимагається за умовами договору та характером доручення. 

4. Передавати довірителю все одержане у зв'язку з виконанням доручення. 

Довіритель зобов'язаний (ст. 1007 ЦК) видати повіреному довіреність для 

вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення. 

Довіритель зобов язаний, якщо інше не передбачено договором: 

1. забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення; 

2. відшкодувати повіреному зазнані витрати; 

3. негайно прийняти від повіреного все виконане ним згідно з договором; 
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4. виплатити повіреному винагороду, якщо вона йому належить. Такий 

обов'язок виникає у разі оплатного договору доручення. Така оплата 

передбачена законом для комерційного представництва. 

Припинення договору доручення 

1. Скасування доручення довірителем. Якщо договір доручення 

припинений до того, як воно було повністю виконане, довіритель має 

відшкодувати повіреному зазнані під час виконання доручення витрати, а якщо 

повіреному належить винагорода — також виплатити йому винагороду домірно 

виконаній ним роботі. Зазначене правило не застосовується до виконання 

повіреним доручення після того, як він довідався або мав довідатися про 

припинення доручення. Скасування довірителем доручення не є підставою для 

відшкодування збитків крім випадків комерційного представництва. 

2. Відмова повіреного від доручення. Така відмова не є підставою для 

відшкодування збитків, завданих довірителеві припиненням договору, крім 

випадків відмови повіреного в умовах, коли довіритель позбавлений 

можливості інакше забезпечити свої інтереси, а також у разі комерційного 

представництва. 

3. Смерть довірителя або повіреного, визнання будь-кого з них 

недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісно відсутнім; ліквідація 

юридичної особи. У разі смерті повіреного його спадкоємці зобов'язані 

повідомити довірителю про припинення договору доручення та вжити заходів, 

необхідних для охорони майна довірителя, зокрема, зберігати його речі та 

документи і передати довірителеві, який саме обов'язок покладається на 

ліквідатора юридичної особи — повіреного. 

При комерційному представництві довіритель, який відмовляється від 

договору, зобов'язаний сповістити іншу сторону про припинення договору за 

один місяць, якщо триваліший строк не передбачений договором. Довіритель 

звільняється від такого обов'язку у разі припинення юридичної особи, яка 

виступає комерційним представником (ст. 1008 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Доручення — це договір, в силу якого одна сторона (повірений) 

зобов'язується вчинити від імені й за рахунок іншої особи (довірителя) певні 

юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє 

цивільні права та обов'язки довірителя. Сторонами у договорі доручення є 

довіритель і повірений. Ними можуть бути фізичні та юридичні особи. При 

комерційному представництві, яке виділено в новому ЦК України (ст. 243), 

повіреним може бути фізична особа — підприємець або комерційна 

організація, тобто суб'єкти підприємницької діяльності. Предмет договору 

доручення становлять дії повіреного, спрямовані на здійснення суб'єктивних 

прав та обов'язків або на їх здобуття. Строк договору. Він може становити 

певний проміжок часу, наприклад, якщо на повіреного покладено обов'язок 

укласти договір з третіми особами. 
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II  ПОН ТТ  ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ КОМІСІЇ  

 

За договором комісії одна сторона — комісіонер — зобов'язується за 

дорученням іншої сторони — комітента — за винагороду вчинити один або 

кілька правочинів від свого імені за рахунок комітента (ст. 1011 ЦК). 

Суміжні договори: доручення, але в договорі доручення уповноважена 

особі діє від імені контрагента, а в договорі комісії — від власного імені. 

Консигнація — це різновидність договору комісії, який застосовується 

переважно у зовнішньоекономічних договорах. Історично консигнація 

становила собою, власне кажучи, подвійний договір комісії — це комісія більш 

широкого змісту — призначення одним комісіонером (іноді комітентом) іншого 

від свого імені, але за чужий рахунок. У сучасному вигляді консигнація — це 

коли одна сторона бере на себе обов'язок за винагороду протягом певного часу 

продати від свого імені товари, передані їй іншою стороною. Цей договір 

передбачає, що товар, який не був реалізований у вказаний проміжок часу, 

переходить у власність консигнатора, але з обов'язковою оплатою. На період дії 

договору консигнації товар зберігається на консигнаційному складі, що 

належить консигнатору. Після закінчення вказаного проміжку часу договір 

консигнації трансформується в договір купівлі-продажу. 

Укладаючи цивільно-правові угоди, дуже часто продавці або покупці не 

можуть самостійно займатися переддоговірною роботою або не знають 

особливостей конкретного виду угод. У цьому випадку вона звертається до 

фахівця з цих питань — комісійного магазину з продажу автомобілів, ріелтора 

(фахівця з продажу нерухомості), біржового брокера (при продажу цінних 

паперів, сільськогосподарської продукції тощо). Крім того, іноді покупець або 

продавець не мають наміру здійснювати угоду від власного імені. Так, при 

продажу антикваріату, як правило, сторони бажають залишитися невідомими. 

Від їх імені діють посередники, які і є комісіонерами в договорах комісії, що 

мають місце у перелічених випадках. 

Сторони: комісіонер та комітент - будь-які юридичні та фізичні 

особи, наділені повним обсягом право— та дієздатності. Але в окремих 

випадках обмеження можуть бути встановлені спеціальним законодавством. 

Так, договори комісії цінних паперів можуть укладати виключно посередники, 

що мають відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондової 

біржі; згідно з Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами 

можуть бути тільки фізичні особи тощо. 

У договорі комісії виділяють внутрішню та зовнішню сторони. Внутрішні 

взаємовідносини складаються між комітентом та комісіонером, а зовнішні — 

між комісіонером та третьою стороною, з якою укладається угода купівлі-

продажу. 

Метою договору комісії є юридичне оформлення торгового 

посередництва  Причому комісія може не обмежуватися виконання однієї 
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дії чи угоди  Так, комітент може доручити комісіонерові укладання договорів 

купівлі одного товару, продажу іншого, договорів перевезення, підряду тощо. 

Правова природа: завжди має оплатний характер, що унеможливлює особистий, 

довірительний характер цього договору. Тому комісіонер (на відміну від 

повіреного) не може в односторонньому порядку, без мотиву, без 

відшкодування збитків відмовитися від виконання умов договору (ст. 1026 ЦК), 

є консенсуальним, двостороннім.  

Форма: загальні правила про форму правочинів. 

Права та обов язки сторін. Обов'язком комісіонера є здійснення угоди 

або угод точно згідно з дорученням комітента або на найбільш вигідних для 

нього умовах (ч. 1 ст. 1014 ЦК). Комісіонер відповідає за дійсність, а не за 

виконання угод, укладених ним із третіми особами. Комісіонер не несе 

відповідальності перед комітентом за невиконання третьою особою правочину, 

вчиненою ним за рахунок комітента (ч. 3 ст. 1016 ЦК). Так, якщо за вимогами 

до третіх осіб за договором комісії сплатити кошти або здійснити 

передачу товару закінчився термін позовної давності, то комісіонер 

зобов'язаний відшкодувати комітентові збитки, завдані внаслідок 

несвоєчасного виконання. Але він не відповідатиме у випадку відмови 

третьої особи від виконання договору. Винятком з цього правила є два 

випадки: 

— коли комісіонер не виявив необхідної обачності під час вибору 

контрагента; 

— коли прийняв на себе поруку за виконання контрагентом договору 

(делькредере). 

Якщо комісіонер вчинив правочин за ціною, що відрізняється від тієї, що 

вказана комітентом, то комісіонер має відшкодувати контрагенту завдані цим 

збитки у разі, якщо не доведе, що таким чином він попередив ще більші збитки, 

при цьому не отримав у розумні терміни додаткових інструкцій комітента. 

Якщо комісіонер повідомив, що приймає різницю в ціні на власний рахунок, то 

комітент зобов'язаний прийняти виконання у будь-якому разі (ст. 1017 ЦК). 

Згідно зі ст. 1021 ЦК комісіонер зобов'язаний зберігати належним чином майно, 

передане йому комітентом. Відповідно, він несе відповідальність за втрату, 

нестачу або пошкодження майна, що перебуває у нього.  

Страхування майна здійснюється за рахунок комітента, якщо інше не 

передбачене договором чи звичаями ділового обороту. Після виконання 

договору комісії комісіонер зобов'язаний надати комітентові звіт та передати 

йому все отримане за договором комісії. Комітент може надати свої 

заперечення у строк, що не перевищує 30 днів (або інший, передбачений 

сторонами термін) від моменту отримання звіту. У разі ненадання заперечень у 

вказаний термін звіт вважається прийнятим. 

Комісіонер має право залучати третіх осіб до виконання умов договору, в 

тому числі і укласти договір субкомісії (ст. 1015 ЦК), залишаючись 

відповідальним при цьому за дії субкомісіонера перед комітентом.  
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Комісіонер має право на відшкодування йому понесених витрат. Як правило, до 

складу цих витрат не включаються витрати на зберігання майна, що є у 

комісіонера. 

Має право утримувати належні йому за договором комісії суми з усіх сум, 

які надійшли йому за рахунок комітента, — це сума комісійної винагороди, 

винагорода за делькредере, відшкодування понесених ним витрат. Якщо 

розрахунок з ним своєчасно не відбувається, то комісіонер має право для 

забезпечення своїх вимог за договором комісії утримувати речі, що мають бути 

передані комітентові або третій особі, яка зазначена комітентом. Щодо майна 

комітента, яке перебуває у комісіонера, поширюються правила про реалізацію 

заставленого майна. Хоча відмінності стосовно до застави є. У разі банкрутства 

комітента майно, що утримується комісіонером, має бути передане кредиторам 

комітента. 

Комітент зобов язаний: 

1. прийняти все належно виконане; 

2. оглянути майно, придбане для нього комісіонером і негайно сповістити 

комісіонера про всі недоліки майна; 

3. забезпечити комісіонера всім необхідним для виконання зобов'язання 

(передати товар, перерахувати кошти тощо). 

4. оплатити комісійну винагороду та відшкодування понесених 

комісіонером витрат 

Майно, що перебуває у комісіонера і є об'єктом угоди купівлі-продажу 

залишається у власності комітента (ст. 1099 ЦК). Комісіонер не набуває щодо 

цього майна жодних прав. Але й ризик випадкової загибелі чи пошкодження 

майна несе його власник — комітент, усі витрати щодо утримання цього майна, 

крім витрат на зберігання несе також комітент. 

Припинення договору комісії. Комітент, на відміну від комісіонера, може 

в будь-який момент припинити дію договору комісії. Але він зобов'язаний 

компенсувати комісіонерові всі збитки, спричинені розірванням, а також 

негайно розпорядитися своїм майном. У разі, якщо договір комісії укладений 

без зазначення терміну його чинності, комітент має сповістити комісіонера про 

припинення договору не пізніше як за 30 днів, якщо інший термін не 

передбачено договором. У такому разі комісіонер має прийняти все виконане 

комісіонером до припинення дії договору комісії, відшкодувати комісіонерові 

усі витрати та винагороду за правочини, укладені до припинення дії договору. 

Якщо комітент не розпорядиться вчасно своїм майном, закон надає 

комісіонерові право здати його на зберігання за рахунок комітента або ж 

реалізувати на умовах, найбільш вигідних для комітента. 

Комісіонер не може безпідставно, необґрунтовано відмовитися від 

виконання договору комісії та припинити його дію. Це можливо лише у разі, 

якщо такі дії передбачені законом або договором, поза-як комісіонер — 

професійний учасник ринку і надає за оплату певні послуги. Якщо ж він 

скористався наданим йому законом правом відмови від виконання договору 

комісії в передбаченому законом або договором порядку, то при цьому він 
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може розраховувати на винагороду за вчинені правочини, що мали місце до 

повідомлення про відмову від договору, а також на відшкодування зазнаних на 

цей момент втрат. 

Також договір комісії припиняє свою дію у випадку смерті комісіонера — 

фізичної особи (п. 1 ст. 1027 ЦК). Пункт 2 ст. 1027 ЦК обумовлює припинення 

дії договору у випадку неможливості його виконання: якщо комісіонер — 

юридична особа, то договір припинить свою дію під час ліквідації такої 

юридичної особи, під час банкрутства тощо. Якщо ж має місце реорганізація 

юридичної особи — комісіонера чи комітента, а також смерть громадянина-

комітента, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним чи безвісно 

відсутнім, то про припинення договору комісії не йтиметься, бо відсутність 

особистих і довірительних відносин між його учасниками передбачає 

правонаступництво. 

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

За договором комісії одна сторона — комісіонер — зобов'язується за 

дорученням іншої сторони — комітента — за винагороду вчинити один або 

кілька правочинів від свого імені за рахунок комітента. Сторонами є комісіонер 

та комітент - будь-які юридичні та фізичні особи, наділені повним обсягом 

право— та дієздатності. Метою договору комісії є юридичне оформлення 

торгового посередництва. Договір комісії завжди має оплатний характер, що 

унеможливлює особистий, довірительний характер цього договору. Тому 

комісіонер (на відміну від повіреного) не може в односторонньому порядку, без 

мотиву, без відшкодування збитків відмовитися від виконання умов договору 

(ст. 1026 ЦК), є консенсуальним, двостороннім. Щодо форми, то до договору 

комісії застосовуються загальні правила про форму правочинів.  

 

IV. ПОН ТТ  ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА У ДОГОВОРУ 

УПРАВЛІННН  МАЙНОМ 

 

За договором управління майном одна сторона (установник управління) 

передає іншій стороні (довірчому управителеві) на певний строк майно в 

довірче управління, а інша сторона зобов'язується за винагороду здійснювати 

від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління, або 

особи, зазначеної ним (вигодонабувача) (ч. 1 ст. 1029 ЦК). 

Договір не передбачає виникнення права власності у довірчого 

управителя. Він має лише право здійснювати повноваження власника, що їх 

передає установник управління. Власнику (установнику управління) 

залишається лише право власності без повноважень. 

Юридична характеристика: реальний, оскільки він вважається укладеним від 

моменту передачі майна управителю; відплатний (у договорі мають бути 

зазначені розмір і форма винагороди управителя (ст. 1035 ЦК). У договорі 

завжди має бути визначений строк управління, тому такий договір є строковим 
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(ст. 1036 ЦК). Договір управління майном може бути як на користь його 

учасників, так і на користь третьої особи (вигодонабувача). 

Співвідношення з іншими договорами: договір комісії передбачає 

здійснення комісіонером угод від свого імені і в інтересах комітента. Договір 

управління майном передбачае здійснення управителем не лише юридичних, 

а й фактичних дій в інтересах вигодонабувача. Тобто він наділений надто 

більшою свободою у виборі певної моделі поведінки і реалізації своїх 

повноважень. 

На відміну від договору доручення, в якому повірений вчиняє юридичні 

дії від імені довірителя, договір управління майном передбачає здійснення 

будь-яких дій управителем від власного імені. Проте управитель зобов'язаний 

всіх третіх осіб сповістити про те, що він не є власником, а діє на підставі 

договору. 

Правовідносини з управління майном слід відрізняти і від зобов'язань з 

передачі майна у користування. На відміну від наймача, користувача 

управитель не має на меті вилучення корисних властивостей майна для 

задоволення власних потреб. Його обов'язком є ефективне використання 

переданого йому в управління майна для задоволення потреб власника або 

третьої особи (вигодонабувача). Фактичні та юридичні дії довірчого управителя 

з управління довіреним майном по суті є наданням послуги власнику — 

засновнику довірчого управління. 

Якщо сторони не визначили строку договору, він вважається укладеним 

на 5 років, а в разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну 

договору після закінчення його строку договір вважається продовженним на 

такий саме строк і на таких самих умовах (ст. 1036 ЦК). Договір управління 

майном укладається в письмовій формі, а для договору управління нерухомим 

майном обов'язковою є нотаріальна форма і державна реєстрація (ст. 1031 ЦК). 

Сторонами є установник управління — кредитор і управитель (боржник), а у 

випадках, передбачених договором, — третя особа — вигодонабувач. 

Установником довірчого управління завжди є власник майна, що передається. 

Управління може встанолюватися стосовно будь-якої форми власності — 

державної, комунальної, приватної (фізичних та юридичних осіб). 

Не допускається звернення стягнення на майно, передане у довірче 

управління за боргами установника управління, крім випадків його банкрутства 

або звернення стягнення заставоутримувача на майно, обтяжене заставою. У 

разі банкрутства установника договір управління цим майном припиняється. 

Первісний установник управління — власник переданого майна, може бути у 

певних випадках замінений іншою особою: у разі смерті установника і 

спадкування його майна спадкоємцями за законом або за заповітом, але перехід 

права власності на майно, що є предметом управління від установника 

управління до іншої особи, не має наслідком припинення управління майном 

(п. 6 ст. 1032 ЦК). Виключення з цього правила стосуються випадків, коли 

право власності на майно переходить внаслідок звернення на нього стягнення. 
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Управління майном становить один із видів підприємницької діяльності, 

оскільки спрямована на отримання прибутку. У зв'язку з цим управителем може 

бути як фізична, так і юридична особа, що є суб'єктом підприємницької 

діяльності (ст. 1033 ЦК).  

Майно не може передаватися в довірче управління державних органів та 

органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 1033 ЦК). 

Управитель має особисто виконувати покладені на нього обов'язки з 

управління майном (ст. 1038 ЦК).  

У деяких випадках, чітко визначених законом, управителю дозволяється 

передати свої повноваження іншій особі (замісникові). Замісник вчиняє від 

імені довірчого управителя дії, необхідні для управління майном. Така передача 

дозволяється у випадках, коли довірчий управитель уповноважений на це 

договором довірчого управління або змушений до цього обставинами для 

забезпечення інтересів установника управління або вигодонабувача та не має 

при цьому можливості отримати вказівки установника управління в розумний 

строк (ст. 1041 ЦК). Відповідальність за дії обраного ним повіреного 

управитель несе як за свої власні дії. 

Вигодонабувачем може бути будь-яка особа, крім управителя майном. 

Вигодонабувач призначається установником довірчого управління, про що слід 

вказати в договорі. У разі, якщо установник управління сам не бажає 

отримувати всіх вигод від майна, переданого в управління, він має право 

зазначити в договорі особу, яка має право здобувати ці вигоди. Такий договір 

вважається договором на користь третьої особи (ст. 1034 ЦК). Вигодонабувач 

має право вимагати звіти про діяльність від довірчого управителя.  

Предметом договору є ті матеріальні блага, що переходять у довірче 

управління і з приводу яких у суб'єктів виникають цивільні права і цивільні 

обов'язки. До складу предметів управління належать підприємства як майнові 

комплекси, окремі об'єкти, що належать до нерухомого майна, цінні папери, 

майнові права та інше майно. Самостійним предметом управління не можуть 

бути гроші, крім випадків, коли право здійснювати управління грошовими 

коштами прямо встановлено законом (ст. 1030 ЦК). 

Майно, передане в управління, має обліковуватися у довірчого 

управителя на окремому балансі і щодо нього має вестися самостійний облік 

(ст. 1030 ЦК). 

Істотні умови договору управління майном: 

1) перелік майна, що передається в управління; 

2) розмір і���рм��винагоро�� управителя.��У ЦК України 

передбачено, що в разі, якщо сторони не визначили строку договору, він 

вважається укладеним на 5 років (ст. 1036 ЦК). 

Права та обов язки суб єктів 

Установник управління вправі під час укладення договору вказати, що 

отримувати всі вигоди буде третя особа (вигодонабувач). Якщо установник 

вказує себе як вигодонабувача, він залишає за собою суб'єктивне право на 

отримання доходів від управління майном. 
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Установник має право здійснювати контроль за діяльністю довірчого 

управителя без втручання в його справи, пов'язані з управлінням. З метою 

контролю він вправі отримувати звіти довірчого управителя у встановлені 

договором строки. 

Всі доходи від майна мають бути передані установнику або вказаному 

ним вигодонабувачу, тобто установник має право на всі доходи та інші вигоди 

від використання об'єкта управління. 

Установник управління має право у будь-який час відмовитися від 

договору за умов сплати довірчому управителю певної винагороди. 

Обов язки установника: зобов'язаний сплатити управителю винагороду, 

передбачену договором, а також відшкодувати необхідні витрати з довірчого 

управління майном (ст. 1042 ЦК). У разі, якщо майно, яке передається в 

управління, обтяжене заставою, установник зобов'язаний попередити довірчого 

управителя про наявність застави.  

Управитель має такі права та обов язки: 

Має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, 

що перебуває в його управлінні (ст. 1056 ЦК), тобто скористатися 

способами захисту права власності і законного володіння (віндикаційний та 

негаторнмй позови).  

Має право на винагороду, а також на відшкодування необхідних 

витрат, зазнаних ним при управлінні майном.  

Управитель зобов язаний: 

1. здійснювати управління відповідно до умов договору; 

2. управляти майном особисто, крім випадків, коли передача управління 

іншій особі зумовлена договором, або цього вимагають інтереси установника 

управління або вигодонабувача у разі неможливості отримати в розумний строк 

відповідні вказівки установника управління (статті 1057, 1060 ЦК); 

3. отримати згоду установника управління на відчуження майна, переданого 

в управління або укладання щодо нього договору застави (ч. 1 ст. 1056 ЦК). 

4. інформувати своїх контрагентів про те, що він не є власником майна, а 

лише управителем. Якщо такої вказівки немає, управитель зобов'язується перед 

третіми особами особисто та несе відповідальність перед ними тільки 

належним йому майном (ст. 1057 ЦК). 

Відповідальність за договором управління майном 

Управитель, який не виявив при управлінні майном належну дбайливість 

про інтереси установника управління або вигодонабувача, зобов'язаний 

відшкодувати учасникові управління збитки, пов'язані з втратою або 

пошкодженням майна з урахуванням його природного зносу, вигодонабувачеві 

— упущену вигоду. Завдані збитки мають бути відшкодовані управителем, 

якщо він не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій 

установника управління або вигодонабувача. 

Відповідальність управителя може бути субсидіарною, тобто такою, 

коли він змушений відповідати додатково власним майном за таких умов: 
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1. за боргами, що виникли в результаті здійснення управління за 

недостатності вартості об'єкта довірчого управління; 

2. у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень 

або встановлених обмежень за умови добросовісності третіх осіб. 

Договір управління можна припинити як на загальних підставах за згодою 

сторін або в судовому порядку на вимогу однієї сторони, так і на підставі 

спеціальних умов, зазначених в законі (ст. 1044 ЦК). 

1) загибелі майна, переданого в управління; 

2) припинення договору за заявою однієї зі сторін у зв'язку із закінченням 

його строку; 

3) смерті фізичної особи — вигодонабувача, або ліквідації юридичної особи 

— вигодонабувача, якщо інше не встановлено законом чи договором; 

4) відмови вигодонабувача від одержання вигоди за договором; 

5) визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його 

цивільної дієздатності або смерті; 

6) відмови управителя або установника управління від договору управління 

майном у зв'язку з неможливістю управителя здійснювати управління майном; 

7) відмови установника управління від договору з іншої, ніж зазначена у п. 6 

цієї частини, причини за умови виплати управителеві плати, передбаченої 

договором; 

8) визнання фізичної особи — установника управління банкрутом; 

9) повного завершення виконання сторонами договору управління майном; 

10) дострокового припинення управління майном, якщо це передбачено цим 

договором або за рішенням. 

 

ВИСНОВКИ З III  ПИТАНН : 

 

За договором управління майном одна сторона (установник управління) 

передає іншій стороні (довірчому управителеві) на певний строк майно в 

довірче управління, а інша сторона зобов'язується за винагороду здійснювати 

від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління, або 

особи, зазначеної ним (вигодонабувача). Договір управління майном 

передбачае здійснення управителем не лише юридичних, а й фактичних дій в 

інтересах вигодонабувача. Тобто він наділений надто більшою свободою у 

виборі певної моделі поведінки і реалізації своїх повноважень. Сторонами є 

установник управління — кредитор і управитель (боржник), а у випадках, 

передбачених договором, — третя особа — вигодонабувач. Предметом 

договору є ті матеріальні блага, що переходять у довірче управління і з приводу 

яких у суб'єктів виникають цивільні права і цивільні обов'язки. Договір 

управління можна припинити як на загальних підставах за згодою сторін або в 

судовому порядку на вимогу однієї сторони, так і на підставі спеціальних умов, 

зазначених в законі. 

 

 



143 
 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, предмету та 

правовій характеристиці договору доручення, його формі. Розглянули сторони 

за договором доручення, їх права та обов’язки. Припинення договору 

доручення. Зупинилися на цивільно-правових особливостях предмету та 

правовій характеристиці договору комісії, його формі. Розглянули сторони за 

договором комісії, їх права та обов’язки. Припинення договору комісії. Види 

договору комісії. Охарактеризували поняття, предмет та правову 

характеристику договору управління майном. Сторони за договором управління 

майном, їх права та обов’язки. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню цих договорів між собою, та між суміжними договірними 

зобов’язаннями. Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є 

підставою вашого наступного засвоєння матеріалу з даного предмету. 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення та правову характеристику договору доручення. 

2. Назвіть підстави припинення договору доручення. 

3. Що таке «консигнація»? 

4. Назвіть сторони договору комісії. 

5. Назвіть основні обов’язки комісіонера. 

6. Дайте юридичну характеристику договору управління майном. 

7. Назвіть обов’язки управителя. 

8. Які підстави припинення договору управління майном? 

 

 

ТЕМА № 10 Д   ОГОВОРИ З НАДАНН  ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Договір позики. 

2. Кредитний договір. 

3. Договір банківського вкладу (депозиту). 

4. Договір банківського рахунку. 

5. Договір факторингу.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття, зміст та види договорів з надання фінансових послуг. 

Істотні умови кредитних договорів, договорів позики, банківського вкладу, 

банківського рахунку, факторингу. 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів з надання фінансових послуг; застосовувати норми цивільного права 

щодо договорів з надання фінансових послуг до конкретних життєвих ситуацій; 

складати такі договори. 

 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори з надання фінансових послуг. 

Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих 

договорів на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко 

переоцінити.  Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід 

перейти до розгляду першого питання, яким є : 

 

 

І  ДОГОВІР ПОЗИКИ 

За договором позики одна сторона (позикодавець) надає у власність 

другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені 

родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві 

таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж 

роду та такої ж якості (ст. 1046 ЦК). 

Сторони: фізичні та юридичні особи, держава та інші публічно-

правові утворення   

 Згідно зі ст. 4 Закону України від 12 серпня 2001 р. «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі—Закону) 

надання коштів у позику, у тому числі й на умовах фінансового кредиту, є 

фінансовою послугою. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, 

до яких належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізинговї компанії, довірчі 

товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 

забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, 

виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. Отже, 

юридичні особи та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності не 

можуть систематично надавати грошові кошти у позику. Однак поняття 
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систематичності не визначене. Крім того, обов’язкова ліцензія (ч. 3 cт. 5 

Закону). 

Предмет: грошові кошти у готівковій та безготівковій формі, а також 

речі, визначені родовими ознаками. Майно, що складає предмет позики, 

переходить у власність позичальника і використовується ним на власний 

розсуд.  

Договір позики укладається у письмовій формі. Недодержання письмової 

форми автоматично не тягне за собою недійсність договору позики, але за 

наявності спору рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків. 

Згідно зі ст. 1047 ЦК договір позики на суму, яка не перевищує десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за винятком договору позики, 

в якому позикодавцем є юридична особа, може бути укладений в усній формі. 

На підтвердження його укладення надається розписка позичальника або інший 

документ, який підтверджує передачу позикодавцем певної грошової суми або 

певної кількості речей. Відсутність боргового документа тягне такі ж самі 

наслідки, що й недодержання письмової форми - у разі спору сторони не 

можуть посилатися на свідчення свідків. 

  Позика за своєю юридичною природою є реальним (ст. 1046 ЦК), 

одностороннім, та оплатним договором. Згідно зі ст. 1048 ЦК позикодавець має 

право а одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не 

встановлене договором або законом. Відсутність у ньому вказівки на розмір 

процентів та порядок їх виплати не робить його безоплатним. У цьому випадку 

розмір процентів визначається на рівні облікової ставки НБУ, виплата 

здійснюється щомісяця до дня повернення позики. Безоплатним договір позики 

буде тоді, коли це прямо передбачено договором або законом. Зокрема у двох 

випадках: по-перше, якщо він укладений між фізичними особами на суму, яка 

не перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності 

хоча б однією із сторін; і, по-друге, позичальнику передані речі, визначені 

родовими ознаками.  

Зміст складає обов 'язок позичальника повернути позикодавцю отриману 

суму грошей або таку ж саму кількість речей того ж роду та якості та, за 

загальним правилом, виплатити проценти (винагороду), і право позикодавця. 

Коли строк повернення позики не передбачений договором або визначений 

моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником 

протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, 

якщо інший пільговий строк не встановлений договором (ч. 1 ст. 1049 ЦК). 

Безоплатна позика може бути повернена позичальником достроково (ч. 2 ст. 

1049 ЦК), про інше слід домовитися безпосередньо договором. І, навпаки, 

позика надана під проценти, може бути повернена достроково тільки зі згоди 

позикодавця. (ст. 531, 1049 ЦК). 

Проценти виплачуються одноразово або через певні проміжки часу. 

Однак за відсутності іншої домовленості вони повинні сплачуватися кожного 

місяця до дня фактичного повернення позики. 



147 
 

В разі прострочення повернення грошового боргу за договором позики, 

на суму основного боргу нараховуються та стягуються кумулятивно (шляхом 

складання) два види процентів: проценти за користування чужими грошовими 

коштами (проценти-ціна позики) та проценти за прострочення виконання 

грошового зобов'язання (проценти відповідальності). Нарахування процентів на 

проценти ЦК не встановлено, однак це може бути передбачено безпосередньо 

договором.  

Якщо предметом позики є речі, визначені родовими ознаками, то 

відповідальність за прострочення повернення боргу може наступати у формі 

сплати неустойки, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до 

дня їх фактичного повернення, незалежно від одержання плати за позику (у разі 

укладення сплатного договору).  

Інколи трапляються ситуації здійснення так званої «безвалютной (або 

безгрошової) позики», коли оформляється договір, а гроші та речі насправді не 

передаються позичальнику, або передаються в меншій кількості, ніж це 

зазначено у договорі. Для захисту інтересів позичальника від недобросовісного 

позикодавця ст. 1051 ЦК передбачена можливість оспорювання договору 

позики в зв'язку з його безгрошовістю. Оспорювання договору позики 

здійснюється у судовому порядку, при цьому позичальником можуть бути 

використані будь-які докази (письмові, аудіо-, відеозапис), крім свідчень 

свідків. Останні як доказ дозволяються лише в одному випадку, коли такий 

договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної 

домовленості представника позичальника з позикодавцем або під впливом 

тяжкої обставини.  

 

ВИСНОВКИ З І  ПИТАНН : 

 

За договором позики одна сторона (позикодавець) надає у власність 

другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені 

родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві 

таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж 

роду та такої ж якості. Сторонами є: фізичні та юридичні особи, держава та 

інші публічно-правові утворення. Предмет: грошові кошти у готівковій та 

безготівковій формі, а також речі, визначені родовими ознаками. Договір 

позики укладається у письмовій формі. 

 

ІІ  КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК, за кредитним договором банк або інша 

фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти 

(кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а 

позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. 

Кредитний договір є консексульним, двостороннім і відплатним.  
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Відмінність від договору позики: відрізняються предмет та момент 

укладення кредитного договору (ч. 1 ст.1054),  письмова форма кредитного 

договору (ст.1055), підстави для відмови у наданні (ч. 1, 3 ст. 1056 ) та 

одержання кредиту (ч. 2 ст. 1056 ). Суперечать сутності кредитного договору 

положення: щодо розписки позичальника або іншого документа, який 

посвідчує передання грошей (ч. 2 ст. 1047), безпроцентності позики (ч. 1 ст. 

1048), дострокового повернення безпроцентної позики (ч. 2 ст. 1049) тощо.  

Зустрічаються також поняття: «фінансовий кредит» (ч. 1 ст. 1 Закону від 12 

липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»), «банківський кредит» (ст. 1 Закону від 7 грудня 2000 р. 

«Про банки і банківську діяльність»), «іпотечний кредит» (ст. 1 Закону від 19 

червня 2003 р. «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 

іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»), «комерційний кредит» (ст. 1057 

ЦК), «товарний кредит». 

Комерційний кредит, на відміну від кредитного договору, фактично є не 

самостійним договором, а лише однією з умов іншого договору, що знаходить 

своє втілення, наприклад, у відстрочці поставки оплаченої продукції чи 

авансовій оплаті послуг, що замовлені, однак ще не надані. 

Сторонами кредитного договору є кредитодавець і позичальник. 

Останнім може бути будь-який учасник цивільних відносин, передбачений ст. 2 

ЦК. У якості кредитора може бути банк або інша фінансова установа. 

Предметом є виключно грошові кошти: валюта Україні (гривні), іноземна 

валюта (ст. 192 ЦК). 

Суттєвою умовою кредитного договору є ціна (ст. 632 ЦК), тобто розмір 

плати, що сплачує позичальник кредитодавцю за наданий йому кредит - 

проценти. Розраховується, виходячи з двох головних складових: вартість 

кредитного ресурсу для самої фінансової установи, що, як правило, 

пов'язується з рівнем облікової ставки НБУ, та маржа, тобто різниця на користь 

фінансової установи, яка мас забезпечити покриття ризиків та отримання 

прибутку. 

Права та обов язки сторін:  

Кредитодавець зобов'язаний надати грошові кошти у розмірі та порядку, 

встановлених договором. Вправі відмовитися від надання за таких підстав: 

порушення процедури банкрутства щодо позичальника; наявність обставин, які 

явно свідчать, що наданий кредит не буде своєчасно повернений  (ч. 1 ст. 1056); 

позичальником порушено обов'язок цільового використання кредиту, а сам 

кредит надається частинами (ч. 3 ст. 1056). 

Кредитодавець вправі: вимагати сплати йому процентів; вимагати 

дострокового повернення наданого кредиту та сплати процентів у 

випадках: прострочення повернення чергової частини (ч. 2 ст. 1050), не 

виконання вимог щодо забезпечення виконання обов'язку з повернення 

кредиту, втрати чи погіршення умов існуючого забезпечення (ч. 1 ст. 1052). 

Позичальник зобов'язаний повернуги кредитодавцю наданий ним кредит та 

сплатити проценти. Вправі відмовитися від одержання кредиту в повному 
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обсязі або частково за умови, по-перше, відсутності заборони на таку відмову, 

встановленої договором або законом, по-друге, повідомлення кредитодавця до 

передбаченого у договорі строку надання грошових коштів (кредиту). 

Кредитний договір здебільшого набуває якості договору приєднання (ст. 

634), умови якого розробляє кредитодаведь самостійно та пропонує 

позичальнику укласти його на цих умовах. У зв'язку з цим, у позичальників 

відсутні можливості для рівноправного обговорення умов кредитного договору. 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

За кредитним договором банк або інша фінансова установа 

(кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові 

у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується 

повернути кредит та сплатити проценти. Кредитний договір є консексульним, 

двостороннім і відплатним. Сторонами кредитного договору є кредитодавець і 

позичальник. Предметом є виключно грошові кошти: валюта Україні (гривні), 

іноземна валюта. Суттєвою умовою кредитного договору є ціна. 

 

ІІІ  ДОГОВІР  АНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 

 

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що 

прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що 

надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї 

або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (ч. 1 

ст. 1058).  

Положення про порядок здійснення банками України вкладних 

(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами від 3 грудня 2003 р. 

№ 516: «Договір банківського вкладу (депозиту) засвідчує зобов'язання банку 

зберігати залучені від юридичних і фізичних осіб грошові кошти або банківські 

метали, виплатити дохід у встановлений договором строк та право вкладників 

отримати у визначений договором строк суму вкладу (депозиту) і процентів за  

ним». 

Предметом договору банківського вкладу (депозиту) є вклад (депозит) - 

це грошові кошти у готівковій або безготівковій формі у валюті України чи в 

іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які 

надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання 

чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі), та 

підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України й умов 

договору. 

Ці питання регламентуються гл. 72 ЦК, яка стосується договору 

банківського рахунка (ч. 3 ст. 1058), якщо інше не встановлено гл. 71 «Позика. 

Кредит. Банківський вклад» або не випливає із суті договору банківського 

вкладу. 
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Вклади (депозити) поділяються: 

- залежно від категорії вкладників - на вклади (депозити) фізичних та 

юридичних осіб; 

- за способом оформлення вкладу (депозиту) - шляхом укладення договору 

банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки або ощадного 

(депозитного) сертифіката чи іншого документа;  

- залежно від виду валюти, у якій залучаються грошові кошти, - на вклади 

(депозити) у національній валюті, в іноземній валюті та у банківських металах; 

залежно від строку та порядку повернення грошових коштів - вклади 

(депозити) на вимогу, строкові вклади, накопичувальні вклади та умовні 

вклади. (встановлюється будь-яка умова щодо повернення); 

залежно від можливостей капіталізації нарахованих процентів — з простими 

процентами та із складними процентами; 

 за характером сплати процентів - авансом, щомісяця, щокварталу, після 

закінчення року, після закінчення строку дії договору; 

- за характером дострокового повернення грошових коштів або банківських 

металів - з попереднім повідомленням банку про повернення та без 

попереднього повідомлення; 

в готівковій чи безготівковій формі, які вносяться до банківської установи у 

безготівковій формі шляхом переказування коштів з одного рахунка на інші 

юридичними особами і фізичними особами. В Україні тільки фізичним особам 

надане право вносити депозит до банківських установ як у безготівковій, так і у 

готівковій формі. 

Сторонами договору є банк і вкладник. Інші фінансові установи не мають 

права залучати грошові кошти юридичних і фізичних осіб з метою їхнього 

розміщення від свого імені і за свій рахунок. Вкладником можуть бути як 

юридичні особи, так і фізичні - віком від чотирнадцяти років (ст. 32 ЦК), як 

резиденти, так і нерезиденти. 

Договір банківського вкладу є одностороннім, оскільки обов'язки несе 

тільки банк, а вкладник має право вимоги до нього з приводу повернення 

вкладу та сплати процентів; оплатним,  реальним, коли вкладником є фізична 

особа, за ч. 2 ст. 1058 ЦК віднесений до публічних договорів. 

Договір банківського вкладу повинен бути укладений у простій письмовій 

формі. Недотримання цієї форми має наслідком недійсність договору 

банківського вкладу. Такий договір є нікчемним. 

Ощадному депозитному сертифікату присвячена ст. 1065 ЦК, однак вона 

не містить його поняття. Згідно зі ст. 18 Закону від 18 червня 1991 р. «Про цінні 

папери і фондову біржу» ощадний (депозитний) сертифікат - це письмове 

свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право 

власника сертифіката або його правонаступника на одержання після закінчення 

встановленого строку суми вкладу (депозиту) та процентів, встановлених 

сертифікатом, у банку, який його видав. Ощадний (депозитний) сертифікат 

буває: купонним, безкупонним та процентним. Купонний має окремі купони, на 
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кожному з яких зазначено строк здійснення виплати процентної плати, банк 

відриває купон і виплачує власнику сертифіката дохід. Безкупонний не має 

окремих відривних купонів, проценти сплачуються разом з поверненням суми 

вкладу (депозиту). Процентний - випущений банком з визначеною процентною 

ставкою. 

Депозитний сертифікат є цінним папером і може бути іменним чи на 

пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) 

іншим особам неможливий.  

Законом від 20 вересня 2001 р. «Про гарантування вкладів фізичних осіб» 

встановлюються засади функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб, порядок відшкодування вкладів вкладникам банкам-учасникам названого 

Фонду. Учасниками цього Фонду є банки - юридичні особи, які зареєстровані в 

Державному реєстрі банків, який ведеться НБУ, та мають банківську ліцензію 

на право здійснення банківської діяльності. Участь у Фонді таких банків є 

обов'язковою. Він гарантує кожному вкладнику банка-учасника Фонду 

відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, у розмірі вкладів 

на день настання їх недоступності, але не більше 15000 грн. по вкладах у 

кожному із таких банків. 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що 

прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що 

надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї 

або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. 

Предметом договору банківського вкладу (депозиту) є вклад (депозит).    

Сторонами договору є банк і вкладник. Договір банківського вкладу повинен 

бути укладений у простій письмовій формі. 

 

V. ДОГОВІР  АНКІВСЬКОГО РАХУНКУ 

 

Згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» під банківським 

рахунком розуміють рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, 

зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають 

можливість здійснювати переказ коштів за допомогою платіжних інструментів. 

Статтею 7 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» 

рахунком визнається поточний рахунок, що відкривається банком клієнту на 

договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових 

операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та 

вимог законодавства України, 

В ЦК - гл. 72. Ч. 1 ст. 1066 ЦК, згідно з якою за договором банківського 

рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий 

клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, 

виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум 
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з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк має право 

використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право 

безперешкодно розпоряджатися цими коштами. 

Відповідно до Закону «Про банки і банківську діяльність», якщо інше не 

встановлено законом, клієнту надане право відкривати необмежену кількість 

рахунків. У тому числі депозитних, розрахункових, поточних, валютних та 

інших у різних банках. 

Залежно від кола операцій із грошовими коштами розрізняють 

декілька видів рахунків: 

1) кореспондентський рахунок - рахунок, який відкривається банку (філії) 

для обліку коштів та проведення розрахунків, що їх виконує один банк за 

дорученням і на кошти Іншого банку на підставі укладеного договору. 

Відкриваються згідно з Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, 

затвердженою постановою Правління НБУ від 27.12.1999 р. № 621; 

2) строковий (депозитний) рахунок; 

3) безстроковий (поточний) рахунок, який у свою чергу поділяється на: 

бюджетний поточний рахунок; на поточний рахунок фізичних та юридичних 

осіб; рахунки зі спеціальними режимами їх використання, які відкриваються у 

випадках, передбачених законодавством України; карткові рахунки. 

Порядок відкриття банківських рахунків міститься в Інструкції НБУ «Про 

порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та 

іноземних валютах» від 12 листопада 2003 р. № 492.  

Договір банківського рахунка є консенсуальним, клієнту рахунок 

відкривається незалежно від того, чи вносить він кошти у момент його 

відкриття. Є оплатним:  плату сплачує як клієнт за користування комплексом 

послуг банку по розрахунково-касовому обслуговуванню, так і банк за 

користування коштами, що знаходяться на рахунку клієнта. Відносини за 

банківським рахунком вважаються безстроковими. Є двостороннім.  

Сторонами його є: банк чи інша фінансова установа, яка має ліцензію на 

право здійснення банківських операцій згідно зі ст. 19 Закону «Про банки і 

банківську діяльність» і Положенням про порядок видачі ліцензії на здійснення 

окремих банківських операцій небанківським установам від 16 серпня 2001 р. 

№ 334, затвердженим постановою Правління НБУ, та клієнт (володілець 

рахунка). 

Банком визнається кредитна установа, яка має виключне право на підставі 

ліцензії НБУ здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади 

грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів 

від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення 

банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (ст. 2 Закону). Таким чином, 

це спеціальний суб'єкт. 

В якості клієнта можуть виступати як фізичні, так і юридичні 

особи. Юридичним об'єктом договору банківського рахунка як зобов'язання 

будуть дії, а матеріальним - грошові кошти. Цей договір передбачає 

зобов'язання банку перед клієнтом по зарахуванню, перерахуванню й 
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отриманню з рахунка клієнта грошових коштів згідно з його розпорядженням 

та проведення інших операцій за рахунком. При цьому об'єктом дій, які у 

більшості випадків здійснюються за цим договором, є безготівкові грошові 

кошти. Об'єктом є право вимоги, а не речі (хоча й визначені родовими 

ознаками), стосовно яких не може бути ніяких речових прав. Тобто, володілець 

рахунка не є власником грошових коштів, які знаходяться на рахунку в банку, а 

управомоченою особою - суб'єктом права вимоги (вимога висувається до 

банку). Це право вимоги входить до складу майна особи, яка є стороною 

договору банківського рахунка - клієнтом банку, поряд із іншими речами та 

майновими правами. 

До обов'язків банку входить надання клієнту можливості 

безперешкодного розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його 

рахунку. Як списання коштів з рахунка клієнта, так і зарахування на нього 

коштів охоплюються поняттям операцій за рахунком. Зарахування на рахунок 

клієнта грошових коштів, що надійшли, має здійснюватися не пізніше 

банківського (операційного) дня, що настає за днем надходження в банк 

відповідного розрахункового документа. Частина 2 ст. 1068 ЦК надає право 

змінити цей термін умовами договору.  

Умовами договору може бути передбачений обов'язок банку робити 

платежі за розпорядженням клієнта й у випадках, коли відсутні кошти на його 

рахунку. У цьому випадку оплата рахунків клієнта здійснюється за рахунок 

коштів банку, тобто має місце кредитування банком клієнта - овердрафт.  

Одним з істотних обов'язків банку є обов'язок зберігати таємницю, тобто 

відомості про банківський рахунок, про операції за ним і про клієнта (ст. 1076 

ЦК).  

Банк виконує розрахунки по документах відповідно до черговості їх 

надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку 

клієнта, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 1072 ЦК). Клієнт має 

право в односторонньому порядку розірвати договір банківського рахунка в 

будь-який час на підставі заяви (ч. 1 ст. 1075 ЦК). 

Для банку згідно з ч. 2 ст. 1075 ЦК це можливо в наступних випадках: 

якщо протягом місяця після попередження клієнта сума грошових коштів, що 

зберігається на рахунку, виявиться меншою від мінімального розміру, 

передбаченого банківськими правилами або договором; при відсутності 

операцій за рахунком протягом року, якщо інший строк не встановлений 

договором; в інших випадках, встановлених договором. 

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і 

зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові 

кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про 

перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших 

операцій за рахунком. Банк має право використовувати грошові кошти на 
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рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими 

коштами. Сторонами його є: банк чи інша фінансова установа, яка має ліцензію 

на право здійснення банківських операцій. Юридичним об'єктом договору 

банківського рахунка як зобов'язання будуть дії, а матеріальним - грошові 

кошти. 

 

VI. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ 

 

Ч. 1 ст. 1077 ЦК: одна сторона (фактор) передає або зобов'язується 

передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а 

клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової 

вимога до третьої особи (боржника). 

Зрозуміло, що в переважній частині випадків, особа, яка укладає договір 

факторингу, у якості оплати за цим договором отримує суму, що буде менше 

розміру заборгованості перед нею боржника. Проте ринковий сенс в укладенні 

цих договорів існує з тієї причини, що повернені за допомогою цього договору 

гроші будуть залучені до обороту та нададуть змогу отримати прибуток, що 

компенсує певні втрати від їх повернення у меншому розмірі.  

Договір факторингу є двостороннім, відплатним та реальним або 

консенсуальним. У випадку, коли сторони, не встановивши безоплатність 

договору, тим не менш не домовилися і про його оплатність та (або) розмір 

такої оплати, тобто не визначили ціну договору, ціна визначається на підставі 

звичайних цій, що застосовувалися в аналогічних договорах на момент 

укладення цього договору факторингу.  

Види: 

Залежно  від порядку перерахування коштів від фактора до клієнта: 

оплатні та оплатні з фінансуванням. При оплатному фактор бере на себе 

обов'язки з отримання коштів від третьої особи, несе ризик невиконання 

грошового зобов'язання, тощо, однак перераховує кошти клієнту переважно 

лише після їх надходження від зазначеної третьої особи (боржника), що звісно 

у більшості випадків невигідно для клієнта. Відповідно до оплатного з 

фінансуванням фактор одразу після укладення договору перераховує клієнту 

більшу частину або всю суму належних йому коштів.  

Залежно від наявності у сторін можливості щодо повідомлення боржника 

клієнта стосовно укладення договору факторингу, розрізняють розкритий та 

нерозкритий факторинг. При розкритому боржника повідомляють стосовно 

укладення договору факторингу. При нерозкритому не розголошується факт 

укладення договору з причин конфіденційності цієї інформації. 

Договір факторингу як зобов'язання може бути основним або акцесорним, 

забезпечуючи виконання іншого, існуючого між фактором та клієнтом 

зобов'язання, у якому останній є боржником (абз. 2 ч. 1. ст. 1077 ЦК).  

У міжнародній торгівлі  - прямий та непрямий  Критерієм поділу є 

наявність факторингової компанії у однієї чи у обох сторін договору купівлі-

продажу. При прямому є лише один фактор з експорту, з яким продавець-
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експортер уклав договір факторингу щодо обслуговування грошової вимоги за 

межами країни знаходження фактора та його клієнта. При непрямому 

факторингу існує також фактор з імпорту, тобто факторингова компанія країни 

покупця, з якою останній уклав факторингову угоду, щодо обслуговування 

своїх зобов'язань. 

Сторонами договору факторингу є фактор і клієнт. Фактором може бути 

банк, фінансова установа (юридична особа) або фізична особа — суб'єкт 

підприємницької діяльності, яка відповідно до законодавства має право 

здійснювати факторингову діяльність, тобто набувати права грошових вимог та 

надавати факторингові послуги (ч. З ст. Ї079ІДК). Клієнтом у договорі 

факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом 

підприємницької діяльності (ч. 2 ст. 1079 ЦК). Третя особа (боржник), право 

грошової вимоги до якої клієнт відступає факторові, не є стороною договору 

факторингу; а тому на неї не поширюються не тільки вимоги щодо права 

здійснення факторингової діяльності, а й вимоги щодо наявності у неї статусу 

суб'єкта підприємницької діяльності. 

Предметом договору факторингу є належне клієнту право грошової 

вимоги до третьої особи, яке він відступає або зобов'язується відступити 

факторові. Це право грошової вимоги, подібно іншим майновим правам, як 

підставу свого існування може мати договір чи Інший правочин, а також 

ґрунтуватися на інших підставах виникнення цивільних прав та обов'язків (ст. 

11, ч. 2 ст. 509 ЦК). 

Залежно від того чи настав час платежу за вимогою розрізняють: 

а) право грошової вимоги, строк платежу за яким вже настав (наявна 

вимога) та б) право вимоги, яке виникне у майбутньому (майбутня вимога) 

(ч. 1 ст. 1078 ЦК). Принципова відмінність цих різновидів предмета договору 

факторингу полягає у реальності існування на час укладення цього договору у 

клієнта майнового права, відповідно до якого він маг отримати гроші від 

третьої особи (боржника). Якщо предметом договору факторингу є майбутня 

вимога, то вона вважається такою, що перейшла до фактора лише після того, як 

виникло право неодержання від боржника коштів, які він, у випадку не 

укладення договору факторингу, мусив би сплатити своєму кредитору (клієнту 

в договорі факторингу) (ч. 2 ст, 1078 ЦК). Прикладом такого юридичного 

факту, з яким пов'язаний перехід до фактора грошової вимоги, може слугувати 

закінчення строку відстрочки платежу, наданої контрагенту клієнта за 

договором купівлі-продажу. 

Передане фактору право грошової вимоги на одержання коштів 

(майбутня вимога) може ґрунтуватися як на вже укладеному між клієнтом та 

третьою особою договорі, строк виконання грошових зобов'язань за яким ще не 

настав, так і за договором, що тільки буде укладено між клієнтом та третьою 

особою в майбутньому. Наприклад, фактор на початку весни укладає з 

сільськогосподарським виробником договір факторингу, за умовами якого 

клієнт зобов'язується відступити першому право грошової вимоги за договором 

купівлі-продажу зерна, що буде укладено восени цього ж року. Зрозуміло, що 



156 
 

укладення договору факторингу на подібних умовах є найбільш ризикованим 

для фактора, однак це не перешкоджає банку чи іншій особі здійснювати такого 

роду факторингові операції. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1078 ЦК відступлення права грошової вимоги у 

договорі факторингу може бути обумовлене певною подією. Уявляється, що у 

цьому випадку йдеться про правочин, здійснений з відкладальною обставиною, 

а тому при необхідності слід застосовувати положення ст. 212 ЦК, 3 настанням 

обумовленої події додаткового оформлення відступлення права грошової 

вимоги не потрібно. 

Суттєвою умовою договору факторингу є ціна. Ціною у цьому договорі є 

вартість права грошової вимоги, що відступається клієнтом на користь фактора, 

а не розмір самої грошової вимоги. Остання ж е не ціною, а кількісною 

характеристикою предмета договору факторингу - права грошової вимоги. 

Тобто, на зразок іншого товару право грошової вимоги, яке відступає клієнт, 

підлягає вартісній оцінці, на як за ринкових відносин впливає безліч обставин, 

що можуть як знизити, так і підвищити таку оцінку. Виходячи з цього, ціною у 

договорі факторингу й визнається та сума коштів, яку фактор передає клієнту, 

отримуючи взамін право грошової вимоги на отримання більшої (як правило), 

рівної або меншої суми коштів. 

Основні права та обов'язки сторін договору факторингу можуть бути 

виділені безпосередньо з легальної дефініції цього договору. Фактор 

зобов'язаний передати клієнту кошти у визначеному у договорі розмірі, а 

клієнт, у свою чергу, зобов'язаний відступити на користь фактора право 

грошової вимоги до третьої особи (боржника). Відповідно вищезазначеним 

обов'язкам сторін - фактор має право вимагати від клієнта вчинення дій, 

спрямованих на відступлення на його користь права грошової вимоги до 

третьої особи (боржника клієнта), а клієнт має право на отримання від фактора 

обумовленої у договорі грошової суми, як плати за відступлене майнове права 

вимоги. 

Відповідно до гл. 73 ЦК сторони договору факторингу можуть мати 

також інші права та обов'язки. Так, згідно з ч. 1 ст. 1082 ЦК договором може 

бути встановлено обов'язок однієї з сторін з направлення повідомлення 

боржнику клієнта про укладення договору факторингу. Не отримання 

боржником такого повідомлення або не відповідність останнього законодавчим 

вимогам (необхідно визначити розмір заборгованості, що підлягає поверненню, 

назвати фактора, якому слід здійснити платіж) надасть боржнику право не 

здійснювати платіж фактору. Це, в свою чергу, може мати негативні майнові 

наслідки для сторони договору факторингу, яка не виконала названий 

обов'язок. 

 

ВИСНОВКИ З V  ПИТАНН : 

 

За договором факторингу одна сторона (фактор) передає або 

зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони 
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(клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові 

своє право грошової вимога до третьої особи (боржника). Сторонами договору 

факторингу є фактор і клієнт. Предметом договору факторингу є належне 

клієнту право грошової вимоги до третьої особи, яке він відступає або 

зобов'язується відступити факторові. Суттєвою умовою договору факторингу є 

ціна. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, змісту та 

видам договорів з надання фінансових послуг; істотним умовам кредитних 

договорів, договору позики, банківського вкладу, банківського рахунку, 

факторингу. Навчилися орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві 

щодо договорів з надання фінансових послуг; застосовувати норми цивільного 

права щодо договорів з надання фінансових послуг до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

Детально були розглянуті всі договори з надання фінансових послуг. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення договору позики. 

2. Назвіть відмінності кредитного договору від договору позики. 

3. Що є суттєвою умовою кредитного договору? 

4. Що є предметом договору банківського вкладу(депозиту)? 

5. Назвіть класифікацію вкладів(депозитів)? 

6. Дайте правову характеристику договору банківського вкладу рахунку. 

7. Назвіть юридичний і матеріальний об’єкти договору банківського рахунку. 

8. Дайте визначення договору факторингу. 

 

 

 

 

ТЕМА № 11 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАНН  РОЗРАХУНКІВ 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Види розрахунків. 

2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.  
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3. Розрахунки за акредитивом.  

4. Розрахунки за інкасовими дорученнями.  

5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.   

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141. 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07 грудня 2000 р.  

№ 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –  № 5-6. –Ст. 30. 

5. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулю¬вання ринків 

фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ // Ві¬домості Верховної 

Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

6. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 червня 2003 р. № 

978-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – Ст. 377. 

7. Закон України «Про Національний банк України» вiд 20 квітня 1999 р. № 

679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –  № 29. –   Ст. 238. 

8. Закон України «Про обіг векселів в Україні» вiд 05 квітня 2001 р.  № 

2374-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –  № 24. – Ст. 128.  

9. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 

квітня 2001 р. № 2346-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20. – Ст. 828. 

10. Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV 

//  Відомості Верховної Ради України. – 2004. –  № 12. – Ст. 155. 

11. Інструк¬ція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, 

що за¬тверджена постановою Правління Національного банку України від 

21.01.2004 р. № 22 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mdoffice.com.ua/pls/Doc. 

12. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні: затверджена 

постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.office-metodist.com.ua/e-

commerce/resource.php?id=466&lan=ukr 

13. Інструкція про по¬рядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних ва¬лютах: затверджена постановою Правління 

Національного банку України від 12 жовтня 2003 р. № 492 // [Електронний 
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ресурс]. – Режим доступу: http://www.pro-

u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=28&ArtID=794 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

5. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. 

Роз'яснення. Нормат. акти: (довідник). - К.: : Юрінком Інтер. - 2005.- 334с.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття, форми та види розрахунків; готівкові розрахунки, 

безготівкові розрахунки, платіжне доручення, вимога-доручення, акредитив, 

чек, інкасоване доручення. 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо форм 

розрахунків; застосовувати норми цивільного права розрахункових відносин до 

конкретних життєвих ситуацій. 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори з надання фінансових послуг. 

Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих 

договорів на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко 

переоцінити.  

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти 

до розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ВИДИ РОЗРАХУНКІВ 

За формою розрахунки поділяються на готівкові та безготівкові. Грошове 

зобов'язання, як правило, має бути виконано у гривнях. Використання 

іноземної валюти на території України як засобу платежу, тобто під час 

розрахунків за продукцію, роботи, послуги, об'єкти права інтелектуальної 

власності та  інші майнові права, допускається у випадках, порядку та на 

умовах, встановлених законом.  
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Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними 

підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або 

безготівковій формі за допомогою розрахункових документів в 

електронному чи паперовому вигляді. 

Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю 

фізичних осіб, пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, 

провадяться у безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть 

провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 1087 

ЦК).  

В окремих випадках форма розрахунків може залежати від виду 

безготівкових розрахунків, наприклад, платіж за векселем на території України 

може здійснюватися тільки у безготівковій формі (ст. 6 Закону «Про обіг 

векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2374). 

Якщо юридичні особи (крім банків), підприємці та фізичні особи 

провадять готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом 

внесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших 

підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників 

коштів є готівковими, а для одержувачів коштів — безготівковими (п. 2.5 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637). 

В Україні гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства 

(підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за 

одним або кількома платіжними документами встановлюється відповідною 

постановою Правління НБУ. Платежі понад граничну суму провадяться 

виключно у безготівковій формі.  

Ці обмеження не поширюються на: 

1)  розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особами, 

бюджетами та державними цільовими фондами; 

2) добровільні пожертвування та благодійну допомогу; 

3) розрахунки підприємств (підприємців) за спожиту ними 

електроенергію; 

4) використання коштів, виданих на відрядження; 

5)  розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час закупівлі 

сільськогосподарської продукції. Перелік товарів, що належать до цієї 

продукції, визначено Законом «Про державну підтримку сільського 

господарства України». 

Згідно з банківськими правилами для здійснення готівкових розрахунків 

підприємства повинні мати касу (приміщення або місце для проведення 

готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових 

коштів, інших цінностей, касових документів) та вести касову книгу для обліку 

операцій з готівкою.  

Ліміт каси визначається підприємствами самостійно на підставі 

розрахунку встановлення ліміту залишку готівки у касі. Готівка може 

триматися в касі у позаробочий час у межах, що не перевищують установлений 
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ліміт каси. Готівка, що перевищує визначений ліміт каси, обов'язково здається 

до банків для її зарахування на банківські рахунки. 

Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими 

відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із 

застосуванням платіжних карток, іншими касовими документами, які згідно із 

законодавством України підтверджують факт продажу (повернення) товарів, 

надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів. Наприклад, 

приймання готівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами, 

підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником 

підприємства. Про приймання підприємством готівки в касу за прибутковими 

касовими ордерами видається засвідчена відтиском печатки цього підприємства 

квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за 

підписами головного бухгалтера або працівника, який уповноважений на це 

керівником. Видача готівки з каси проводиться за видатковими касовими 

ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають 

підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник, який уповноважений 

на це керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу 

готівки, розрахунки тощо.  

Розрахунки за участю суб'єктів підприємницької діяльності в Україні у 

готівковій та (або) безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, 

платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноважених 

банків та суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують операції купівлі-

про-дажу іноземної валюти, згідно з вимогами закону здійснюються через 

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у 

фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, з 

роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують 

виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених з законом, із 

застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок 

(ст. 1 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р. № 265/95). 

Види безготівкових розрахунків - це визначені законом, банківськими 

правилами та звичаями ділового обороту способи виконання грошових 

зобов'язань через банки або інші фінансові установи, в яких відкрито відповідні 

рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено видом 

безготівкових розрахунків. Під час здійснення безготівкових розрахунків в 

Україні допускаються розрахунки із застосуванням платіжних доручень, 

акредитивів, розрахункових чеків (чеків), розрахунків за інкасо, а також інші 

розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами та звичаями 

ділового обороту (ст. 1088 ЦК). Види безготівкових розрахунків розрізняються 

порядком здійснення розрахункових операцій, видами розрахункових 

документів тощо.  

Крім ЦК України, безготівкові розрахунки регулюються Законом України 

«Про платіжні системи і переказ коштів в Україні» та нормативно-правовими 
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актами НБУ (Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22, 

Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх 

застосуванням, затверджене постановою Правління НБУ від 19 квітня 2005 р. 

№ 137, Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній 

валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 17 березня 2004 р., 

Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків 

банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських 

рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затверджене постановою Правління 

НБУ від 26 березня 1998 р. № 118. 

Вид безготівкових розрахунків, що використовується за договором, 

сторони обирають на свій розсуд (ч. 2 ст. 1088 ЦК). Якщо сторонами у договорі 

вид безготівкових розрахунків не встановлений, то на підставі звичаїв ділового 

обороту використовуються розрахунки платіжними дорученнями. Безготівкові 

розрахунки провадяться через банки, інші фінансові установи, в яких відкрито 

відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено видом 

безготівкових розрахунків (ч. 3 ст. 1088 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З І  ПИТАНН : 

 

Види безготівкових розрахунків - це визначені законом, банківськими 

правилами та звичаями ділового обороту способи виконання грошових 

зобов'язань через банки або інші фінансові установи, в яких відкрито відповідні 

рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено видом 

безготівкових розрахунків За формою розрахунки поділяються на готівкові та 

безготівкові. Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням 

ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або 

безготівковій формі за допомогою розрахункових документів в електронному 

чи паперовому вигляді. Розрахунки між юридичними особами, а також 

розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані зі здійсненням ними 

підприємницької діяльності, провадяться у безготівковій формі. Розрахунки 

між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не 

встановлено законом. 

 

ІІ  РОЗРАХУНКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННН М ПЛАТІЖНИХ  ДОРУЧЕНЬ 

 

За платіжним дорученням банк зобов'язаний за дорученням платника за 

рахунок грошових коштів, що розміщені на його рахунку у цьому банку, 

переказати певну грошову суму на рахунок визначеної платником особи 

(одержувача) у цьому чи в іншому банку у строк, встановлений законом або 

банківськими правилами, якщо інший строк не передбачений договором або 

звичаями ділового обороту (ч. 1 ст. 1089 ЦК). 

Ознаки: 
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-  переказ здійснюється банком за рахунок коштів платника, що розміщені на 

його рахунку в цьому банку (за винятком випадків за рахунок кредитних коштів 

банку (статті 1069, 1090 ЦК); 

- переказ коштів здійснюється банком на рахунок визначеної платником у 

платіжному дорученні особи (одержувача) у цьому чи іншому банку; 

- переказ коштів здійснюється у строк, встановлений законом або банківськими 

правилами, якщо інший строк не передбачений договором або звичаями 

ділового обороту (ч. 1 ст. 1089 ЦК). 

Процедура: банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що 

міститься у розрахунковому документі, який надійшов протягом 

операційного часу банку, в день його надходження. У разі надходження 

розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення 

операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що 

міститься у цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного 

робочого дня. Міжбанківський переказ в Україні виконується у строк до 3 

операційних днів, а внутрішньобанківський переказ — у строк, 

встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може 

перевищувати 2 операційних днів (ст. 8 Закону «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні»). 
Переказ грошових коштів за платіжним дорученням вважається 

завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок одержувача. Банк 

одержувача у разі надходження суми переказу протягом операційного дня 

зобов'язаний зарахувати її на рахунок одержувача у той самий день або у день 

(дата валютування), зазначений платником у розрахунковому документі (ст. 30 

Закону). 

Платіжні доручення застосовуються у розрахунках за товарними і 

нетоварними платежами. Положення закону щодо розрахунків із застосуванням 

платіжних доручень використовуються також до відносин, пов'язаних з 

перерахуванням грошових коштів через банк особою, яка не має рахунку у 

цьому банку, якщо інше не встановлено законом, банківськими правилами або 

не випливає із суті відносин (ч. 2 ст. 1089 ЦК). Прикладом таких відносин є 

відносини з переказу юридичними та фізичними особами (резидентами та 

нерезидентами) коштів, прийнятих банком готівкою (ст. 24 Закону). Переказ 

банком за рахунок отриманих від платника готівкових коштів може 

здійснюватися, наприклад, для зарахування коштів платника на його власні 

рахунки або рахунки інших осіб. Це сплата платниками податків, зборів та 

інших платежів до бюджету і цільових фондів, оплата квартплати та 

комунальних послуг, телефонного зв'язку, кабельного телебачення, 

електроенергії, газу тощо (Інструкція про касові операції в банках України, 

затверджена постановою Правління НБУ від 14 серпня 2003 р. № 337).  

Подання платником банку документа на переказ готівки (наприклад, 

заяви на переказ готівки) і відповідної суми коштів у готівковій формі 

здійснюється протягом операційного часу банку. У разі використання 

документа на переказ готівки ініціювання переказу вважається завершеним з 
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моменту прийняття до виконання банком цього документа разом із сумою 

коштів у готівковій формі. Банк зобов'язаний виконати доручення платника, яке 

міститься в документі на переказ готівки, протягом операційного часу в день 

надходження цього документа до банку, якщо інший строк виконання 

доручення не встановлено договором. Прийняття документа на переказ готівки 

до виконання засвідчується підписом уповноваженої особи банку чи відповідно 

оформленою квитанцією (статті 8, 24 Закону). Переказ грошових коштів, 

отриманих банком у готівковій формі, вважається завершеним з моменту 

зарахування суми переказу на рахунок одержувача. Банк одержувача у разі 

надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її 

зарахувати на рахунок одержувача або зарахувати її у день (дата валютування), 

зазначений платником у документі на переказ готівки (ст. 30 Закону). 

Зміст і форма платіжного доручення та розрахункових документів, що 

подаються разом з ними, повинні відповідати вимогам, встановленим законом і 

банківськими правилами (ч. 1 ст. 1090 ЦК). Платіжне доручення може мати 

паперову або електронну форму (ч. 1 ст. 1087 ЦК, ст. 17 Закону). Вимоги до 

змісту і форми платіжного доручення передбачено: до платіжних доручень у 

гривні — Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22; до 

платіжних доручень в іноземній валюті — Положенням НБУ «Про оформлення 

та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських 

металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських 

металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх 

виконання», затвердженим постановою Правління НБУ від 5 березня 2003 р.  

Бланки платіжних доручень у гривнях у паперовій формі виготовляються на 

папері будь-яким способом (друкарським, з використанням комп'ютерної 

техніки тощо) за умови обов'язкового забезпечення наявності та схематичного 

розташування усіх елементів (рамки, лінії, текстові елементи тощо, за винятком 

цифр у квадратних дужках, що позначають номери реквізитів) згідно із 

зразками, наведеними у банківських правилах. Усі текстові елементи цих 

бланків мають бути виконані українською мовою. 

Що стосується платіжних доручень в іноземній валюті, то вони 

заповнюються латинськими літерами. Разом з тим сума іноземної валюти, 

зазначена словами, вказується українською мовою (кирилицею). Платіжне 

доручення повинно оформлюватися клієнтом у кількості не менше двох 

примірників. Перший примірник платіжного доручення має містити відтиск 

печатки (якщо наявність печатки передбачена) та підписи (підпис) 

відповідальних осіб (особи). Під час підписування платіжного доручення не 

дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення 

розрахункового документа у кілька прийомів. Платіжне доручення приймається 

банком платника до виконання протягом 10 календарних днів з дати його 

виписки, при цьому день оформлення платіжного доручення не враховується. 

Платіжні доручення в електронній формі можуть використовуватися клієнтами, 

якщо це передбачено договором банківського рахунка, за допомогою систем 
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дистанційного обслуговування. Це є можливим, оскільки за законодавством 

України електронний документ на переказ має однакову юридичну силу з 

паперовим документом. Відповідальність за достовірність інформації, що 

міститься в реквізитах електронного документа, несе особа, яка підписала цей 

документ електронним цифровим підписом.  

За правилом, встановленим ч. З ст. 1070 ЦК України та п. 22.9 ст. 22 

Закону, банк повинен прийняти до виконання платіжне доручення, якщо його 

сума не перевищує суми коштів, що знаходиться на рахунку клієнта. 

Перерахування або видача коштів за розпорядженням клієнту з його рахунку 

здійснюється банком у межах залишку коштів клієнта на ньому на початок 

операційного дня банку. Однак списання коштів може бути здійснено банком і 

з урахуванням сум, що надходять на рахунок клієнта протягом операційного 

дня (поточні надходження), якщо це встановлено договором, або за допомогою 

кредитування банком рахунка платника. 

Прийнявши платіжне доручення платника до виконання, банк списує 

грошову суму, зазначену у платіжному дорученні, з рахунка платника та 

перераховує її банкові одержувача для зарахування на рахунок особи, 

визначеної у платіжному дорученні. Під час виконання платіжного доручення 

платника банк має право залучити інший банк (виконуючий банк) для 

виконання переказу грошових коштів на рахунок, визначений у дорученні 

клієнта (ч. 1, 2 ст. 1091 ЦК).  

Зобов'язання банку перед платником за платіжним дорученням є 

виконаним з моменту зарахування грошової суми на рахунок одержувача. У 

свою чергу, банк одержувача під час зарахування грошової суми на свій 

кореспондентський рахунок повинен зарахувати отримані кошти на рахунок 

одержувача (ст. 1068 ЦК). Якщо банк платника не має з банком одержувача 

кореспондентських відносин, він має право під час виконання платіжного 

доручення платника залучити для перерахування грошової суми на рахунок, 

визначений у платіжному дорученні платника, ще один банк. Він залучається 

до виконання переказу, оскільки має кореспондентські відносини як з банком 

платника, так і з банком одержувача (наприклад, Національний банк України, в 

якому всі банки мають кореспондентські рахунки). Отже, у вказаних випадках 

банк платника безпосередньо не здійснює сам виконання платіжного доручення 

платника, а лише забезпечує його виконання. 

Подавши до банку платіжне доручення, платник має право відкликати 

його у будь-який час до списання грошових коштів зі свого рахунка (ст. 23 

Закону). При цьому платіжне доручення може бути відкликано платником 

тільки у повній сумі.  

 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

За платіжним дорученням банк зобов'язаний за дорученням платника за 

рахунок грошових коштів, що розміщені на його рахунку у цьому банку, 
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переказати певну грошову суму на рахунок визначеної платником особи 

(одержувача) у цьому чи в іншому банку у строк, встановлений законом або 

банківськими правилами, якщо інший строк не передбачений договором або 

звичаями ділового обороту. Банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що 

міститься у розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного 

часу банку, в день його надходження. Зміст і форма платіжного доручення та 

розрахункових документів, що подаються разом з ними, повинні відповідати 

вимогам, встановленим законом і банківськими правилами 

 

ІІІ  РОЗРАХУНКИ ЗА АКРЕДИТИВОМ 

 

Акредитив (від нім  akreditiv — повноваження на вчинення дій, від 

лат  accreditivus — довірчий) є грошовим зобов'язанням банку, за яким він 

зобов'язаний провести за дорученням клієнта (платника) — заявника 

акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені платіж на умовах, 

визначених акредитивом, чи доручити іншому (виконуючому банку) здійснити 

платіж на користь одержувача грошових коштів або визначеної ним особи 

бенефіціара (ч. 1 ст. 1093 ЦК).  

Розрахунки за акредитивами в Україні також можуть регулюватися 

Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів 

Міжнародної торговельної палати (публікація № 500, редакція 1993 р.) (далі — 

УПДА).  

Учасниками відносин за акредитивом можуть бути клієнт (платник) — 

заявник акредитива, банк-емітент, виконуючий банк, авізуючий (від італ. aviso 

— повідомлення) банк, що офіційно повідомляє одержувача грошових коштів 

про відкриття, зміну, анулювання акредитива та не несе зобов'язань щодо 

сплати за акредитивом, якщо він не є виконуючим банком, одержувач 

грошових коштів або визначений ним бенефіціар (далі — одержувач грошових 

коштів). Залежно від схеми акредитивної операції виконуючий банк може 

одночасно бути й авізуючим банком. 

Акредитиви поділяються на покриті та непокриті. Покритим акредитивом 

є акредитив, у разі відкриття якого грошові кошти платника бронюються на 

окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку. У свою чергу, 

непокритим є акредитив, за яким бронювання коштів платника не здійснюється. 

Банк, що відкрив непокритий акредитив, гарантує оплату за акредитивом у разі 

тимчасової відсутності коштів на рахунку платника за рахунок банківського 

кредиту (ч. 2 ст. 1093 ЦК).  

Використовуються також відкличні, безвідкличні, переказні 

(трансферабельні), резервні та інші акредитиви. Відкриття акредитива 

здійснюється на підставі договору. Клієнт надає до банка-емітента заяву про 

відкриття акредитива за формою, встановленою банківськими правилами та 

містити умови акредитива. При цьому акредитив повинен містити лише ті 

умови, які банк може перевірити документально.  
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У всіх акредитивах обов'язково має передбачатися дата закінчення строку 

і місце подання документів для платежу. Дата, яку зазначено в заяві, є останнім 

днем для подання одержувачем коштів до оплати документів за акредитивом. 

Банк-емітент, прийнявши заяву, визначає спосіб виконання акредитива, 

авізуючий та виконуючий банки, укладає відповідні договори та здійснює 

необхідні бухгалтерські записи. 

Якщо відкривається покритий акредитив, депонований у виконуючому 

банку, який не є банком-емітентом, то заявник подає до банку-емітента, крім 

заяви, платіжне доручення на перерахування коштів для бронювання їх у 

виконуючому банку. На підставі цих документів банк-емітент перераховує 

грошові кошти заявника на аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами» 

у виконуючому банку. У разі відкриття покритого акредитива, депонованого в 

банку-емітенті, заявник подає заяву про відкриття акредитива та платіжне 

доручення на перерахування коштів зі свого рахунку на аналітичний рахунок 

«Розрахунки за акредитивами» у банку-емітенті. Дії банку-емітента, внаслідок 

яких виникає зобов'язання за акредитивом перед одержувачем коштів, є 

відкриттям акредитива. Акредитив вважається відкритим після того, як 

здійснено відповідні бухгалтерські записи за рахунками та надіслано 

повідомлення про відкриття та умови акредитива одержувачу грошових коштів.  

Про відкриття акредитива банк-емітент інформує виконуючий (авізуючий) банк 

не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви на відкриття 

акредитива від клієнта. Виконуючий (авізуючий) банк про відкриття та умови 

акредитива повідомляє одержувача коштів (авізує акредитив) протягом 10 

робочих днів із дня отримання повідомлення від банку-емітента (авізуючого 

банку). 

Залежно від прав учасників зобов'язань за акредитивом акредитиви 

поділяються на відкличні та безвідкличні. Відкличний акредитив може бути 

змінений або анульований банком-емітентом у будь-який час без попереднього 

повідомлення одержувача грошових коштів, а його відкликання не створює 

зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів (ч. 1 ст. 1094 ЦК).  

На відміну від нього, безвідкличний акредитив може бути анульовано або 

умови його змінено лише за згодою на це одержувача грошових коштів та 

підтверджуючого банку, якщо такий є (ст. 1095 ЦК). У будь-якому акредитиві 

має бути чітко вказано, чи він є відкличним, чи безвідкличним. За відсутності 

такої вказівки акредитив вважатиметься безвідкличним.  

Безвідкличний акредитив може бути підтвердженим. На відміну від норм 

УПДА, які не обмежують кола підтверджуючих банків, ЦК України встановлює 

можливість підтвердження безвідкличного акредитива лише виконуючим 

банком шляхом прийняття ним додатково до зобов'язань банку-емітента, на 

прохання останнього, зобов'язання здійснити платіж за акредитивом. Отже, за 

підтвердженим безвідкличним акредитивом виконуючий банк також стає 

боржником за акредитивом та зобов'язаний здійснити платіж за ним, навіть 

якщо банк-емітент не виконає своїх зобов'язань за акредитивом. 
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Наявність цього обов'язку веде до відповідальності виконуючого банку 

перед одержувачем грошових коштів (ст. 1097 ЦК). Для зміни або анульовання 

підтвердженого безвідкличного акредитива потрібна згода одержувача коштів 

та виконуючого банку. На відміну від безвідкличного акредитива, відкличний 

акредитив не може бути підтвердженим. 

Для виконання акредитива одержувач коштів повинен подати до 

виконуючого банку передбачені умовами акредитива документи, що 

підтверджують виконання всіх його умов (ч. 1 ст. 1096 ЦК). Наприклад, 

товарно-розпорядчі, страхові документи, рахунок-фактуру тощо. Документи за 

акредитивом мають бути подані до виконуючого банку до спливу строку дії 

акредитива одержувачем грошових коштів разом з реєстром документів за 

акредитивом. 

Виконання акредитива здійснюється виконуючим банком лише за умови 

виконання всіх його умов. У разі порушення хоча б однієї з умов акредитива 

його виконання не провадиться. Якщо виконуючий банк встановить, що 

одержані документи за зовнішніми ознаками не відповідають хоча б одній з 

умов акредитива, виплата за ним не проводиться, про що негайно інформується 

одержувач грошових коштів та банк-емітент (ч. 1, 2 ст. 1096 ЦК).  

Зобов язання акредитива припиняються внаслідок їх належного 

виконання, а також згідно зі ст  1098 ЦК акредитив закривається у разі: 

- спливу строку дії акредитива; 

- відмови одержувача грошових коштів від його використання до спливу строку 

його дії, якщо це передбачено умовами акредитива; 

- повного або часткового відкликання (анулювання) акредитива платником, 

якщо таке відкликання передбачено умовами акредитива.  

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

Акредитив є грошовим зобов'язанням банку, за яким він зобов'язаний 

провести за дорученням клієнта (платника) — заявника акредитива і відповідно 

до його вказівок або від свого імені платіж на умовах, визначених акредитивом, 

чи доручити іншому (виконуючому банку) здійснити платіж на користь 

одержувача грошових коштів або визначеної ним особи бенефіціара. 

Учасниками відносин за акредитивом можуть бути клієнт (платник) — заявник 

акредитива, банк-емітент, виконуючий банк, авізуючий (від італ. aviso — 

повідомлення) банк, що офіційно повідомляє одержувача грошових коштів про 

відкриття, зміну, анулювання акредитива та не несе зобов'язань щодо сплати за 

акредитивом, якщо він не є виконуючим банком, одержувач грошових коштів 

або визначений ним бенефіціар (далі — одержувач грошових коштів). 

Акредитиви поділяються на покриті та непокриті. 
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IV. РОЗРАХУНКИ ЗА ІНКАСОВИМИ ДОРУЧЕНН МИ 

.  

Під час розрахунків за інкасовими дорученнями (за інкасо) банк (банк-

емітент) за дорученням та за рахунок клієнта здійснює дії щодо одержання від 

платника платежу та (або) акцепту платежу (ч. 1 ст. 1099 ЦК). Банк-емітент має 

право залучати до виконання інкасового доручення інший (виконуючий) банк 

(ч. 2 ст. 1099 ЦК).  

Порядок здійснення інкасових операцій регулюється законом, 

банківськими правилами: Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 21 січня 

2004 р. № 22; Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в 

іноземній валюті на території України, затвердженим постановою Правління 

НБУ від 29 грудня 2000 р. № 520, Положенням про порядок здійснення 

банками операції з векселями в національній валюті на території України, 

затвердженим постановою Правління НБУ від 16 грудня 2002 р. № 508, та, 

якщо на них є посилання в інкасовому дорученні - Уніфікованими правилами з 

інкасо (публікація № 322 від 1 січня 1979 р.), нова редакція яких була 

розроблена у 1995 р. (публікація № 522).   

Інкасове доручення може бути оформлене із застосуванням різних 

розрахункових документів (наприклад, платіжної вимоги-доручення, 

розрахункового чеку тощо).  

Порядок інкасової операції: 

1) між клієнтом та банком-емітентом укладається договір щодо отримання 

платежу та (або) акцепту платежу;  

2) між банком-емітентом та виконуючим банком, якщо такий бере участь в 

операції, укладається договір про отримання платежу та (або) акцепту платежу; 

3) односторонній правочин виконуючого банку щодо отримання виконання 

від платника.  

Учасниками інкасової операції є: 

- клієнт (за Правилами принципал); банк-емітент (за Правилами банк-ремітент) 

- банк, якому клієнт доручає операцію з інкасування; 

- виконуючий банк (за Правилами банк-пред'явник) - банк, який не є банком-

емітентом, що бере участь в операції з виконання інкасового доручення, 

висуваючи платникові вимогу щодо здійснення платежу та (або) акцепту 

платежу; 

- платник - особа, яка повинна сплатити клієнту грошові кошти та (або) 

акцептувати платіж за документами на інкасо.  

Інкасо може бути чистим (простим) та документарним. Чисте інкасо 

означає інкасо фінансових (розрахункових) документів (наприклад, векселів, 

чеків), які не супроводжуються комерційними документами. На відміну від 

нього, документарне інкасо означає інкасо фінансових (розрахункових) 

документів, які супроводжуються комерційними документами (рахунки, 

транспортні документи, наприклад, коносамент, товаророзпорядчі документи), 
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або будь-яких документів, що не є фінансовими, або комерційних документів, 

які не супроводжуються фінансовими (розрахунковими) документами. 

Перевагою інкасо, на відміну від акредитива, є їх більш низька вартість та 

можливість передання документів безпосередньо платнику проти платежу та 

(або) акцепту платежу. Разом з тим, якщо платник відмовиться від прийняття 

документів це може викликати у клієнта значні додаткові витрати. Тому цей 

вид розра- ч хунків під час здійснення торговельних операцій застосовується за 

умови наявності взаємної довіри сторін та за умови, якщо платоспроможність 

платника не викликає у клієнта сумнівів.  

Процедура документарного інкасо. Банк-емітент, отримавши документи 

від клієнта, надсилає їх до виконуючого банку, а він отримавши ці документи, 

пред'являє їх до платежу платнику, той здійснює акцепт платежу та платіж 

проти отримання від виконуючого банку документів. Виконуючий банк, 

отримавши від платника розрахунковий документ, списує кошти з його рахунку 

та перераховує їх банку-емітенту, який після їх отримання зараховує ці кошти 

на рахунок клієнта. Як розрахунковий документ у такій операції може 

використовуватися платіжна вимога-доручення. Ці виписує клієнт, надає банку-

емітенту, який разом з документами передає цю вимогу виконуючому банку, 

котрий, у свою чергу, передає її платнику. Платник, отримавши платіжну 

вимогу-доручення, яка складається з верхньої та нижньої частин, перша з яких 

заповнюється клієтом, робить її акцепт шляхом заповнення другої частини (при 

цьому сума, яку погоджується сплатити платник, не може перевищувати суму, 

зазначену у верхній частині вимоги-доручення) та подає виконуючому банку, в 

якому він має рахунок та кошти на ньому, для списання коштів проти 

отримання документів від виконуючого банку. 

Прикладом чистого інкасо є інкасо чека або векселя. Під час передавання 

векселя для інкасування клієнт має здійснити на векселі передоручений 

індосамент на користь банку-емітента.  

Одержані (інкасовані) суми виконуючий банк повинен негайно передати 

у розпорядження банку-емітента, який зараховує ці суми на рахунок клієнта (ч. 

5 ст. 1100 ЦК). Передання інкасованих коштів від виконуючого банку банку-

емітенту здійснюється шляхом міжбанківського переказу коштів на 

кореспондентський рахунок банку-емітента. Під негайною передачею 

виконуючим банком одержаних (інкасованих) сум слід розуміти їх передачу без 

затримки. Банк-емітент, отримавши на свій кореспондентський рахунок 

інкасовані кошти, зараховує їх на рахунок клієнта у строки, встановлені 

законом, якщо договором банківського рахунку не передбачено інше. Вказаний 

строк не може перевищувати граничного строку встановленого законом для 

здійснення міжбанківського переказу коштів (ст. 8 Закону України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні»). 

Здійснюючи розрахунки, виконуючий банк має право відрахувати з 

інкасованих сум належну йому плату та відшкодувати витрати та (або) видатки 

(ч. 5 ст. 1100 ЦК). 
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Якщо платіж та (або) акцепт не були отримані, виконуючий банк повинен 

негайно повідомити банк-емітент про причини неплатежу або відмови від 

акцепту (ч. 1 ст. 1101 ЦК).  

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

Під час розрахунків за інкасовими дорученнями (за інкасо) банк (банк-

емітент) за дорученням та за рахунок клієнта здійснює дії щодо одержання від 

платника платежу та (або) акцепту платежу. Учасниками інкасової операції є: 

клієнт (за Правилами принципал); банк-емітент (за Правилами банк-ремітент) - 

банк, якому клієнт доручає операцію з інкасування; виконуючий банк (за 

Правилами банк-пред'явник) - банк, який не є банком-емітентом, що бере 

участь в операції з виконання інкасового доручення, висуваючи платникові 

вимогу щодо здійснення платежу та (або) акцепту платежу; платник - особа, яка 

повинна сплатити клієнту грошові кошти та (або) акцептувати платіж за 

документами на інкасо. Інкасо може бути чистим (простим) та документарним. 

 

V. РОЗРАХУНКИ ІЗ ЗАСТОСУВАНН М РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ 

 

Чек (від англ. chek, нім. scheck — інструкція банку сплатити суму коштів 

означеній в документі особі) - це документ, що містить нічим не обумовлене 

письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку переказати 

вказану у чеку суму одержувачеві (чекодержателю) (ч. 1 ст. 1102 ЦК).  

 Учасниками розрахунків із застосуванням чеків є три особи: чекодавець 

(боржник за грошовим зобов'язанням), платник (банк, в якому чекодавець має 

грошові кошти на рахунку, якими він може розпоряджатися), чекодержатель 

(кредитор за грошовим зобов'язанням, а за чеками, що видає фізична особа та 

інша особа, на ім'я якої за бажанням кредитора виданий чек). У випадку 

інкасування чеків учасником відносин за чеком стає інкасуючий банк. 

Чекодавцями та чекодержателями можуть бути юридичні і фізичні особи, 

резиденти та нерезиденти України. Однак серед іноземних юридичних осіб 

подати чек, що був емітований за кордоном, банку резидента на інкасо може 

лише юридична особа, що має в Україні представництво. Платником за чеком 

може бути лише банк, в якому чекодавець має грошові кошти на рахунку, 

якими він може розпоряджатися (ч. 2 ст. 1102 ЦК). Інкасуючим банком може 

бути будь-який банк, що має банківську ліцензію, а у випадку оплати чеку в 

іноземній валюті — і відповідний письмовий дозвіл Національного банку 

України. 

Відносини між чекодавцем та чекодержателем щодо чека випливають з 

відповідного правочину, який передбачає обов'язок боржника (чекодавця) 

сплатити кредитору (чекодержателю) грошові кошти (грошове зобов'язання). 

На виконання грошового зобов'язання за вказаним правочином чекодержатель 

виписує чек та передає його чекодержателю. Однак, на відміну від векселя, 

виписка чекодавцем чека та передача його чекодержателю не припиняє 
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грошового зобов'язання за правочином на виконання якого він був виданий (ч. 

4 ст. 1102 ЦК). Останнє буде виконаним лише у разі отримання коштів 

чекодержателем. 

Правове регулювання: ЦК, Закон України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні», Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного 

банку України від 21 січня 2004 р. № 22; Положення про порядок здійснення 

операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженим 

постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 р. № 

520.  

Форма чеків та порядок їх заповнення встановлюється законом та 

банківськими правилами (ч. 7 ст. 1102 ЦК). Згідно із законом чек є паперовим 

розрахунковим документом. Чеки брошуруються у чекові книжки по 10, 20, 25 

аркушів, а чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення 

одноразових операцій, виготовляються окремими бланками. Чеки та чекові 

книжки є документами суворого обліку (постанова Кабінету Міністрів України 

«Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів 

суворого обліку» від 19 квітня 1993 р. № 283). 

Строк дії чекової книжки в Україні становить 1 рік, а строк дії чека, який 

видається фізичній особі для одноразового розрахунку — три місяці (без 

урахування дня їх оформлення). Чек заповнюється від руки або з 

використанням технічних засобів та підписується чекодавцем. 

На відміну від платіжних доручень, чек юридичних осіб підписується 

однією посадовою особою, яка має право від імені юридичної особи 

підписувати розрахункові документи, та скріплюється печаткою. Чеки 

юридичних та фізичних осіб можуть бути підписані представником чекодавця. 

Використання на чеку замість підпису факсиміле в Україні забороняється.  

Видача чеків відбувається в наступному порядку. Чекодавець виписує чек 

для оплати товарів (робіт, послуг), та передає його чекодержателю. 

Чекодержатель, приймаючи чек до оплати за товари (виконані роботи, надані 

послуг), перевіряє відповідність його встановленому зразку та правильність 

заповнення. Після перевірки чека та встановлення особи пред'явника чека 

чекодержатель відриває (відрізає) чек від корінця, ставить на звороті чека та 

корінці календарний штемпель і підписує цей чек, а також робить відмітку у 

відомості про прийняті до оплати чеки.  

Чек є безвідкличним, бо він не може бути відкликаний чекодавцем до 

закінчення строку для його подання до оплати (ч. 3 ст. 1102 ЦК). 

Чек оплачується за рахунок грошових коштів чекодавця (ч. 1 ст. 1103 ЦК 

України). Для цього кошти чекодавця бронюються на окремому аналітичному 

рахунку «Розрахунки чеками» в установі платника.  

Чек підлягає оплаті за умови подання його до оплати в строк 

встановлений банківськими правилами (ч. 2 ст. 103 ЦК України). Наприклад, 

чек із чекової книжки пред'являється до оплати платнику протягом 10 

календарних днів (день виписки чеку при цьому не враховується), що ж до 
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чеків, виданих нерезидентами, то строк їх подання зазначається у чеку, а якщо 

він відсутній, становить 6 місяців з дня його видачі, якщо законодавством 

країни чекодавця не встановлено інше. Якщо чекодавець і чекодержатель 

обслуговуються в одному банку, то після перевірки правильності заповнення 

реквізитів чека і реєстрів чеків платник списує грошові кошти з відповідного 

рахунку чекодавця і зараховує їх на рахунок чекодержателя. У разі 

використання чеків у розрахунках між клієнтами різних банків банк 

чекодержателя приймає чек із реєстром чеків від чекодержателя та інкасує його 

для оплати платнику (банку чекодавця). 

Якщо платник не здійснить платіж за чеком, чекодержатель повинен 

повідомити чекодавця про неплатіж протягом двох робочих днів, наступних за 

днем вчинення протесту або рівнозначного акта (ч. 1 ст. 1105 ЦК). Протест 

чеків у неплатежі вчиняється нотаріусами. Для вчинення протесту нотаріуси за 

місцезнаходженням платника приймають для пред'явлення до платежу чеки, 

подані після закінчення 10 днів, а іноземні чеки — після закінчення 6 місяців з 

дня видачі чека, але не пізніше 12 години наступного після цього строку дня. У 

разі неоплати чека нотаріус посвідчує неоплату шляхом напису на ньому за 

встановленою формою і робить про це відмітку в реєстрі. Одночасно з написом 

на чеку нотаріус надсилає повідомлення чекодавцеві про неоплату його чека 

банком і вчинення напису на чеку (ст. 93 Закону України «Про нотаріат»).  

Крім протесту, свідчити про неплатіж за чеком може відповідне письмове 

повідомлення банку чекодержателя про несплату чека.  

 

ВИСНОВКИ З V  ПИТАНН : 

 

Чек - це документ, що містить нічим не обумовлене письмове 

розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку переказати вказану у чеку 

суму одержувачеві (чекодержателю). Учасниками розрахунків із застосуванням 

чеків є три особи: чекодавець (боржник за грошовим зобов'язанням), платник 

(банк, в якому чекодавець має грошові кошти на рахунку, якими він може 

розпоряджатися), чекодержатель (кредитор за грошовим зобов'язанням, а за 

чеками, що видає фізична особа та інша особа, на ім'я якої за бажанням 

кредитора виданий чек). У випадку інкасування чеків учасником відносин за 

чеком стає інкасуючий банк. Форма чеків та порядок їх заповнення 

встановлюється законом та банківськими правилами. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, формам та 

видам розрахунків; готівковим розрахункам, безготівковим розрахункам, 

платіжному дорученню, вимозі-дорученню, акредитиву, чеку, інкасованому 

дорученню. Навчилися орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві 

щодо форм розрахунків; застосовувати норми цивільного права розрахункових 

відносин до конкретних життєвих ситуацій.  
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Детально були розглянуті правове регулювання розрахунків. Окрему 

увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам та 

розмежуванням розрахунків між собою між собою та підстав їх припинення. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення видів розрахунків. 

2. Які розрахунки виділяють за формою? 

3. Дайте визначення розрахунків із застосуванням платіжних доручень. 

4. Назвіть зміст і форму платіжного доручення. 

5. Дайте визначення акредитиву. 

6. Що таке відкличний акредитив? 

7. Назвіть порядок інкасової операції. 

8. Що таке чек? 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 12 ДОГОВОРИ ПРО СПІЛЬНУ ДІ ЛЬНІСТЬ, ВИДИ 

ДОГОВОРІВ ЩОДО РОЗПОР ДЖЕНН Ч МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Договір про спільну діяльність. 

2. Договір простого товариства. 

3. Засновницький договір. 

4. Загальні положеня про договори щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності.   

5. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття та зміст договорів про спільну діяльність, простого 

товариства, засновницького договору, договору щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійного договору, 

договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, договору про передання виключних прав 

інтелектуальної власності. 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів про спільну діяльність та щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності; застосовувати норми цивільного права щодо 

договорів договори про спільну діяльність та договори щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності. 

 

ВСТУП 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 
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строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори про спільну діяльність та 

договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих 

договорів на практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко 

переоцінити. Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід 

перейти до розгляду першого питання, яким є : 

 

 

І  ДОГОВІР ПРО СПІВЛЬНУ ДІ ЛЬНІСТЬ 

 

Згідно з ЦК за договором про спільну діяльність сторони (учасники) 

зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення 

певної мети, що не суперечить законові. При цьому спільна діяльність може 

здійснюватися як на основі об'єднання вкладів (просте товариство), так і без 

об'єднання вкладів ( ст. 1130 ЦК). 

Договір простого товариства укладається для здійснення його учасниками 

спільної підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Істотною 

умовою цього договору є погодження його учасниками спільної мети - 

одержання прибутку. 

Учасники договору про спільну діяльність без об'єднання вкладів мають 

спільну мету, відмінну від одержання прибутку (будівництво будинку для 

наступного проживання в ньому, наукове і творче співробітництво в процесі 

створення твору науки, техніки тощо). 

Під спільною метою в договорі про спільну діяльність слід розуміти той 

усвідомлений підприємницький або непідприємницький результат, на 

досягнення якого спрямовані узгоджені спільні зусилля учасників спільної 

діяльності. Наявність спільної для всіх учасників мети—головна кваліфікуюча 

ознака договору про спільну діяльність.  

Суб'єктами договору можуть бути фізичні особи - підприємці, 

підприємницькі товариства та непідприємницькі товариства, якщо 

підприємницька діяльність не суперечить тій меті, заради якої вони утворені.  

Одна й та жособа може бути учасником декількох договорів про спільну 

діяльність. 

За своєю юридичною природою договір про спільну діяльність є 

консенсуальним, двостороннім або багатостороннім, відплатним і фідуціарним. 

Залежно від кількості учасників договору та розподілу між ними прав та 

обов'язків він може бути дво- або багатостороннім. Однак при цьому слід 

враховувати, що навіть коли в цьому договорі беруть участь дві особи, їх 

інтереси не протиставлені як кредитора та боржника в звичайному 

двосторонньому договорі. Інтереси учасників спільної діяльності спрямовані не 

протилежно, а на досягнення спільної для всіх мети. Суб'єкти цього договору 
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йменуються не кредиторами та боржниками, а учасниками або товаришами. 

Головною особливістю зобов'язань із спільної діяльності є те, що жодна із 

сторін не має права вимагати виконання договору стосовно себе особисто і, 

відповідно, не повинна проводити виконання безпосередньо щодо будь- якої 

іншої сторони.  

Питання про відплатний характер: учасники не одержують один від 

одного зустрічного задоволення, а діють спільно для досягнення загальної 

мети. Проте з іншого боку, внесення учасниками майнових вкладів, від, яких в 

подальшому всі учасники одержують задоволення, свідчить про відплатність 

цього договору. Отже, у вузькому розумінні відплатності, як зустрічного 

задоволення від спільної діяльності, договори можуть бути як відплатними, так 

і безвідплатними. Так, якщо за договором про спільну діяльність для 

виробництва певної продукції один учасник зобов'язується надати приміщення, 

а другий - внести вклад обладнанням для розміщення його в цьому приміщенні, 

то в такій ситуації один учасник задовольняє свої інтереси в необхідному йому 

приміщенні, а другий - в обладнанні, а відтак, можна говорити про 

відплатність. Якщо ж сторони об'єднують майнові та інші зусилля для 

досягнення спільної непідприємницької мети, то задоволення ними 

матеріальних інтересів відступає на другий план, тому немає й ознаки 

відплатності. Але відплатність договору про спільну діяльність 

характеризується тим, що учасник, який виконав свій обов'язок, має право 

вимагати від решти учасників відповідних дій щодо виконання договірних 

зобов'язань, включаючи передачу йому частини (частки) загальної вигоди 

(доходу), тобто кожен з його учасників стає зобов'язаним виконати певні дії 

майнового характеру на користь інших. 

Договір про спільну діяльність є фідуціарним договором, бо між його 

учасниками складаються відносини особисто-довірчого характеру. Учасники 

довіряють один одному частину свого майна, яке за взаємною згодою 

використовується для досягнення поставленої мети на благо всіх учасників. В 

інтересах спільної справи кожному з учасників звичайно надається право 

виступати від імені всіх учасників, які вважають, що ніхто не зловживає своїми 

правами, а діятиме добросовісно. Коли сторони уповноважили одного з 

учасників діяти від їх імені та за їх рахунок перед третіми особами в спільних 

інтересах, вони повинні встановити обсяг його повноважень. Він визначається 

змістом договору, а залежно від його положень - спільною довіреністю решти 

учасників, виданою кожним учасником окремо, або письмовим актом спільного 

волевиявлення. 

Предметом договору про спільну діяльність є спільне ведення діяльності, 

спрямованої на досягнення спільної для всіх учасників мети (юридичний 

об'єкт), і вклади учасників (матеріальний об'єкт). Згідно зі ст. 1133 ЦК вкладом 

учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне 

майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, 

навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки. Вклади учасників 

вважаються рівними за вартістю (ч. 2 ст. 1133 ЦК), якщо інше не випливає із 
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договору або фактичних обставин. У праві власності на спільне майно кожен з 

учасників має частку, розмір якої відповідає розміру його вкладу. 

Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі (ст. 1131 ЦК). 

Якщо в договорі відсутні строк його дії і спосіб його визначення, договір 

вважатиметься укладеним на невизначений строк. 

 

ВИСНОВКИ З І  ПИТАНН : 

 

За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються 

спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що 

не суперечить законові. При цьому спільна діяльність може здійснюватися як 

на основі об'єднання вкладів (просте товариство), так і без об'єднання вкладів. 

Під спільною метою в договорі про спільну діяльність слід розуміти той 

усвідомлений підприємницький або непідприємницький результат, на 

досягнення якого спрямовані узгоджені спільні зусилля учасників спільної 

діяльності. Суб'єктами договору можуть бути фізичні особи - підприємці, 

підприємницькі товариства та непідприємницькі товариства, якщо 

підприємницька діяльність не суперечить тій меті, заради якої вони утворені. За 

своєю юридичною природою договір про спільну діяльність є консенсуальним, 

двостороннім або багатостороннім, відплатним і фідуціарним. Предметом 

договору про спільну діяльність є спільне ведення діяльності, спрямованої на 

досягнення спільної для всіх учасників мети (юридичний об'єкт), і вклади 

учасників (матеріальний об'єкт). Договір про спільну діяльність укладається у 

письмовій формі. 

 

ІІ   ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА 

 

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть 

зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання 

прибутку або досягнення іншої мети (ст. 1132 ЦК). Договір про спільну 

діяльність та договір простого товариства не можна ототожнювати: уклавши 

договір простого товариства, сторони об'єднують свої вклади та інші майнові 

внески для спільної мети, утворюючи при цьому спільну власність, у той час як 

учасники спільної діяльності діють без такого об'єднання. 

За своєю юридичною природою є консенсуальним, багатостороннім, 

відплатним і фідуціарним  

Договір простого товариства являє собою відплатний договір. Кожний з 

учасників договору, зробивши вклад, має право на одержання матеріального 

результату. Майно, що виділяється учасниками для ведення спільної справи, 

стає об'єктом їх спільної часткової власності, якщо домовленістю між ними не 

встановлений правовий режим майна у вигляді спільної сумісної власності. 

В інтересах спільної справи кожному учаснику звичайно надається право 

виступати від імені всіх учасників (ч. 1 ст. 1135 ЦК). Жодний правочин у 

спільних інтересах не можна вчинити проти волі хоча б одного учасника. 
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Сторони: учасники або товариші (будь-які суб'єкти цивільного права). 

У договорі простого товариства учасники: 

- мають єдину (спільну) мету; 

-зобов'язуються один перед одним об'єднати свої майнові вклади для 

досягнення поставленої мети; 

- формують за рахунок своїх вкладів майно, що становить їх спільну часткову 

власність; 

- беруть на себе взаємні обов'язки діяти спільно для досягнення поставленої 

мети; 

- несуть обов'язок витрат і збитків від спільної справи; 

- розподіляють між собою одержані результати. 

Умова про об'єднання вкладів має включати: вид майнового або іншого 

блага, що становить вклад учасника; розмір і грошову оцінку вкладу з 

визначенням частки учасника в спільній частковій власності. 

 Кожний учасник має право: на одержання частки прибутку від спільної 

справи; на частку в спільному майні (частку в праві власності, праві 

користування спільним майном); вести спільні справи товариства; на 

одержання інформації про стан спільних справ і спільного майна учасників 

(особисто або за участю компетентних осіб знайомитися з усією документацією 

з ведення справ; одержувати роз'яснення від керуючих або посадових осіб); 

відмовитися від участі в безстроковому договорі або розірвати щодо себе та 

інших учасників строковий договір простого товариства. 

З огляду на фідуціарний характер договору слід визнати, що учасник не 

може передати (поступитися) своє право участі в договорі іншим особам без 

згоди інших учасників. 

Учасники зобов'язані: внести вклад у спільне майно учасників; брати 

участь у витратах щодо утримання спільного майна; зазнавати збитків від 

діяльності простого товариства; відповідати за спільними боргами; вести 

справи в спільних інтересах; надавати іншим учасникам договору повну й 

достовірну інформацію про стан спільних справ і спільного майна; не 

розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства; нести 

відповідальність перед учасниками за шкоду, заподіяну спільному майну і 

діяльності партнерів. 

Виконання договору. Учасники, виконуючи договір, вносять вклади. 

Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність 

(спільне майно), у тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші 

знання, навички та вміння, ділову репутацію та ділові зв'язки (ч. 1 ст. 1133 ЦК). 

Вклади учасників визнаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із 

договору простого товариства або фактичних обставин. 

Вимогу про виділ частки учасника в спільному майні може бути 

пред'явлено кредитором одного з товаришів. У такому разі частка учасника 

може бути використана для покриття його особистих боргів тільки при 

недостатності його майна, тобто в субсидіарному порядку. 
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У разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода 

всіх учасників (ч. 1 ст. 1135 ЦК). 

Відповідальність учасників. Характер відповідальності за спільними 

боргами зумовлений специфікою укладеного договору. Якщо договір не 

пов'язаний з підприємницькою діяльністю, учасники несуть часткову 

відповідальність. Якщо договір пов'язаний зі здійсненням підприємницької 

діяльності, то учасники відповідають солідарно за всіма спільними 

зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення (ст. 1138 ЦК).  

Припинення договору може бути на загальних підставах, однак ст  1141 ЦК 

передбачено і спеціальні підстави:  

- визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його 

цивільної дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не передбачено 

збереження договору щодо інших учасників; 

- оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учасниками не 

передбачено збереження договору щодо інших учасників; 

- смерть фізичної особи-учасника або ліквідація юридичної особи-учасника 

договору, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження 

договору щодо інших учасників; 

- відмова учасника від подальшої участі в договорі або розірвання 

договору на вимогу одного з учасників, якщо домовленістю між учасниками не 

передбачено збереження договору щодо інших учасників; 

- сплив строку договору простого товариства; 

- виділ частки учасника на вимогу його кредитора; 

- досягнення мети стає неможливим. 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть 

зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання 

прибутку або досягнення іншої мети. За своєю юридичною природою договір 

простого товариства є консенсуальним, багатостороннім, відплатним і 

фідуціарним. Сторонами є: учасники або товариші (будь-які суб'єкти 

цивільного права). Припинення договору може бути на загальних підставах, 

однак ст. 1141 ЦК передбачено і спеціальні підстави. 

 

ІІІ  ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР 

Згідно з ЦК за засновницьким договором засновники зобов'язуються 

створити юридичну особу, визначають порядок їх спільної діяльності щодо її 

створення, умови передання їй свого майна (ч. 2 cт. 88 ЦК). 
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Може бути укладено тільки за наявності не менш ніж двох засновників 

юридичної особи. В засновницькому договорі, як і договорі простого 

товариства, учасники мають спільну мету. Тому всі сторони в договорі 

іменуються засновниками (учасниками). За загальним правилом учасниками 

можуть виступати фізичні та юридичні особи. Однак на відміну від простого 

товариства результатом укладання і виконання засновницького договору є 

поява нового суб'єкта права - юридичної особи. 

В засновницькому договорі створюваної юридичної особи вказується: 

- організаційно-правова форма юридичної особи; 

- порядок спільної діяльності засновників з її створення; 

- передача засновниками майна юридичній особі; 

- участь засновників у діяльності юридичної особи; 

- порядок управління діяльністю юридичної особи; 

- порядок виходу засновників зі складу юридичної особи. 

              -   розподіл прибутку між засновниками та ін. 

Засновницький договір укладається в простій письмовій формі  

Засновницький договір є консенсуальним, багатосторннім, відплатним і 

фідуціарним правочином  Засновницький договір встановлює обов язки 

його учасників щодо створення юридичної особи, формування її капіталу, 

частина якого оплачується до реєстрації  Отже, умови, що стосуються 

спільної діяльності учасників до реєстрації юридичної особи, набирають 

чинності з моменту укладання засновницького договору. Державна реєстрація 

юридичної особи, створеної на виконання засновницького договору, породжує 

комплекс прав і обов'язків як між юридичною особою та учасниками 

засновницького договору, так і між самими учасниками. Цей комплекс 

становить зміст відносного правовідношення, що є не зобов'язальним, а 

корпоративним. 

Зміна і припинення засновницького договору  До моменту державної 

реєстрації юридичної особи засновницький договір може бути змінено і 

розірвано на загальних підставах. Після державної реєстрації будь-які зміна або 

розірвання засновницького договору безпосередньо пов'язані зі зміною або 

припиненням корпоративних правовідносин, що існують між засновниками, а 

також між засновниками та юридичною особою. 

Учасник має право вільно вийти з товариства незалежно від згоди інших 

учасників,  розпоряджатися своєю часткою в загальному майні шляхом 

вчинення різних правочинів щодо її відчуження. У тих випадках, коли частка 

відчужується в повному обсязі, місце учасника посідає набувач частки, до якого 

переходять корпоративні права та обов'язки. Зміна складу учасників може мати 

місце в результаті вступу до товариства спадкоємців померлої фізичної особи 

або правонаступників реорганізованої юридичної особи за згодою інших його 

учасників.  

Припинення може бути у разі ліквідації юридичної особи в зв'язку з 

досягненням мети, заради якої вона створювалася, або з закінченням строку, на 
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який вона створювалася, а також у випадках її ліквідації за згодою учасників, 

або на підставі рішення суду тощо.  

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

За засновницьким договором засновники зобов'язуються створити 

юридичну особу, визначають порядок їх спільної діяльності щодо її створення, 

умови передання їй свого майна. Тому всі сторони в договорі іменуються 

засновниками (учасниками). Засновницький договір є консенсуальним, 

багатосторннім, відплатним і фідуціарним правочином. До моменту державної 

реєстрації юридичної особи засновницький договір може бути змінено і 

розірвано на загальних підставах. Після державної реєстрації будь-які зміна або 

розірвання засновницького договору безпосередньо пов'язані зі зміною або 

припиненням корпоративних правовідносин, що існують між засновниками, а 

також між засновниками та юридичною особою. 

 

IV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНН  ПРО ДОГОВОРИ ЩОДО 

РОЗПОР ДЖЕНН  МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ 

Ф ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

 

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності — це особлива категорія договорів, пов'язаних з використанням та 

захистом прав інтелектуальної власності, угодами двох або більше осіб, 

спрямованими на виникнення, зміну чи припинення правовідносин між ними. 

Загальні вимоги до них такі самі, що ставляться й до інших договорів. Водночас 

цим договорам притаманні певні специфічні риси, пов'язані з предметом 

договірних відносин у сфері інтелектуальної діяльності, яким є виключні 

майнові права інтелектуальної власності. 

Зазначені договори утворюють дві самостійні групи. Це договори, які 

сприяють створенню об'єктів інтелектуальної власності, і договори, які 

пов'язані з використанням уже створених об'єктів. Традиційно договори щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поділяються і за 

змістом, тому їх можна поділити на кілька груп. До першої групи належать 

договори щодо наукової, літературної, художньої та мистецької діяльності та 

договори, пов'язані з виконавчою діяльністю, виробництвом відео і фонограм, 

сферою мовлення. До другої групи належать ті договори, що стосуються 

створення різних об'єктів промислової власності, а також договори на їх 

використання. До третьої групи належать договори у сфері індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг. І, нарешті, до четвертої — 

договори, які стосуються управління майновими правами авторів на 

колективній основі, договори на представництво суб'єктів права 

інтелектуальної власності тощо. Ці договори є супутніми до договорів у сфері 

інтелектуальної власності. 

Договори у сфері інтелектуальної власності мають специфічні риси, які 

чітко індивідуалізують їх з-поміж інших цивільно-правових договорів. На 
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відносини, що складаються у сфері інтелектуальної діяльності, поширюється 

загальне правило: необхідність правового врегулювання відносин між 

суб'єктами права, що складаються з приводу виникнення, зміни чи припинення 

майнових відносин між учасниками. Тому предметом договірних відносин у 

сфері інтелектуальної діяльності можуть бути як дії щодо створення об'єктів 

інтелектуальної власності, так і самі об'єкти цієї власності. 

Предметом договорів щодо використання об'єктів інтелектуальної 

власності є відповідні результати інтелектуальної діяльності як об'єкти 

авторського права, суміжних прав, промислової власності, індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг та інші результати 

інтелектуальної діяльності. Також предметом договорів у сфері інтелектуальної 

власності може бути творча інтелектуальна діяльність перспективного 

характеру, яка спрямована на створення будь-якого твору науки, літератури чи 

мистецтва, створення певного науково-технічного об'єкта. Йдеться про 

договори на виконання певних робіт. Юридична природа таких договорів 

близька до договорів підряду. Однак ці договори мають певні відмінності. 

Об'єктом договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності можуть 

бути тільки ті результати інтелектуальної діяльності, які визнані об'єктами 

інтелектуальної власності в установленому порядку. Тобто ці об'єкти отримали 

належну правову охорону з боку держави. 

Визначальною рисою договорів у сфері інтелектуальної діяльності є 

нематеріальний результат самої творчої інтелектуальної діяльності, який 

виступає об'єктом права інтелектуальної власності. Саме ця обставина відрізняє 

їх від звичайних цивільно-правових договорів. Істотною специфічною рисою 

договорів у сфері інтелектуальної власності є та обставина, що під час їх 

укладення невідомо, чи буде створено сам матеріальний носій, яким він буде і 

чи буде він взагалі. 

Суб'єктами, тобто сторонами договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності, можуть бути фізичні (незалежно від 

громадянства) та юридичні особи (незалежно від форм власності та 

місцезнаходження). 

Національне законодавство не встановлює вікових обмежень фізичних 

осіб — суб'єктів договорів у сфері інтелектуальної власності. Мотивовано це 

тим, що авторами об'єктів інтелектуальної власності — творів науки, 

літератури й мистецтва, винаходів та інших об'єктів промислової власності 

можуть бути неповнолітні особи віком від 15 до 18 років. Вони можуть 

самостійно здійснювати весь комплекс авторських або патентних прав, а саме: 

оформлення прав на об'єкти промислової власності, укладення авторських 

договорів та договорів на створення й використання об'єктів промислової 

власності (ст. 32 ЦК України). Неповнолітні особи мають право на авторську 

винагороду, а також винагороду за використання об'єкта промислової 

власності, і право розпоряджатися нею. Однак в інтересах самих неповнолітніх 

за наявності достатніх підстав орган опіки й піклування може обмежити 
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зазначених осіб у їх праві самостійно розпоряджатися своєю заробітною 

платою (заробітком) або стипендією. 

До форми договорів у сфері інтелектуальної власності висувають такі ж 

вимоги, як і щодо будь-яких інших цивільно-правових договорів. Вони мають 

укладатися у письмовій формі. Законом не передбачено їх обов'язкове 

нотаріальне посвідчення, хоча це може бути здійснено за домовленістю сторін. 

У статті 1114 ЦК України визначено, що ліцензія на використання об'єкта права 

інтелектуальної власності, договір про створення за замовленням і 

використання об'єкта права інтелектуальної власності та договір про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності не підлягають 

обов'язковій державній реєстрації, їх державна реєстрація є добровільною і 

здійснюється на вимогу сторін договору у порядку, встановленому законом. 

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за 

ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права 

інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за 

захистом свого права. 

Водночас за ЦК України підлягає державній реєстрації факт передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності, які є чинними після їх 

держреєстрації. Наприклад, у ст. 28 Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» зазначено, що передача права власності на винахід 

(корисну модель) та надання ліцензії на використання винаходу (корисної 

моделі) вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації 

відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. 

ЦК України (ст  1107) встановлює невичерпний перелік видів договорів 

щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: 

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) ліцензійний договір; 

3)  договір про створення за замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

4)  договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 

5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

Законодавець визначив ліцензію та ліцензійний договір як окремі види 

договорів, однак за ними стоять одні й ті самі відносини щодо надання дозволу 

на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензія може бути 

оформлена як окремий документ або бути складовою ліцензійного договору. 

Водночас ліцензія є обов'язковою складовою ліцензійного договору. Отже, у 

цьому питанні вбачається певна недопрацьованість ЦК України, адже 

доцільніше було б регулювати ліцензію і ліцензійний договір однією спільною 

нормою. 

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 
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Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

— це особлива категорія договорів, пов'язаних з використанням та захистом 

прав інтелектуальної власності, угодами двох або більше осіб, спрямованими на 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин між ними. Предметом 

договорів щодо використання об'єктів інтелектуальної власності є відповідні 

результати інтелектуальної діяльності як об'єкти авторського права, суміжних 

прав, промислової власності, індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг та інші результати інтелектуальної діяльності. Об'єктом 

договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності можуть бути 

тільки ті результати інтелектуальної діяльності, які визнані об'єктами 

інтелектуальної власності в установленому порядку. Суб'єктами, тобто 

сторонами договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, можуть бути фізичні (незалежно від громадянства) та юридичні 

особи (незалежно від форм власності та місцезнаходження). 

 

 

 

V. ВИДИ ДОГОВОРІВ ЩОДО РОЗПОР ДЖЕНН  МАЙНОВИМИ 

ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

 

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності. 

Відповідно до ст. 1108 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти 

використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати 

іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на 

використання цього об'єкта у певній обмеженій сфері. Це і є ліцензія на 

використання об'єкта права інтелектуальної власності. Вона може бути 

оформлена як окремий документ або бути складовою ліцензійного договору. 

ЦК України поділяє ліцензії на чотири групи: виключні ліцензії, одиничні 

ліцензії, невиключні ліцензії, а також ліцензії іншого виду. 

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату та виключає 

можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у 

сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на 

використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Одинична ліцензія видається 

лише одному ліцензіату. Така ліцензія виключає можливість видачі ліцензіаром 

іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності 

у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості 

використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. 

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром 

об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, 

та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у 

зазначеній сфері. 

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати 

письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності іншій особі (субліцензію). 
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Ліцензійний договір. Цей вид договорів є найбільш поширеним у разі 

використання об'єктів інтелектуальної власності. Його метою є таке 

використання, що забезпечило б найбільшу вигоду як для ліцензіата, так і для 

ліцензіара. Зазначена обставина суттєво впливає на врахування істотних та 

інших умов ліцензійного договору. 

Зміст та основні умови ліцензійного договору спрямовані на 

врегулювання прав та обов'язків сторін у відносинах щодо використання 

об'єктів інтелектуальної власності, взаємних розрахунків, відповідальності 

тощо. Характерною рисою такого договору є чіткість визначень та конкретність 

самого об'єкта. Важливо чітко визначити предмет договору: винахід, корисна 

модель, промисловий зразок чи топографія інтегральної мікросхеми тощо. 

Також доцільно сформулювати і можливий результат від використання цього 

об'єкта та можливі витрати, які зумовлює його використання. Безумовно, 

визначити кінцевий результат інколи неможливо, що значно ускладнює 

укладення договору. 

На стадії підготовки проекту ліцензійного договору необхідно чітко 

встановити умови, на підставі яких він діятиме  

Ліцензійні договори і договори на використання творів мають мало 

відмінностей, відтак використання цих термінів у законодавстві ускладнює 

однозначне розуміння цих договорів. Слід вважати, що будь-який договір на 

використання твору чи будь-якого іншого об'єкта інтелектуальної власності є 

не що інше як ліцензійний договір. 

У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

визначено, що власник патенту надає будь-якій особі дозвіл (видає ліцензію) на 

використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору. За 

ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на 

використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), яка бере на 

себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і 

здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну 

ліцензію. 

Відповідно до ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором 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 Кодексу та іншого закону. 

Ліцензійний договір може передбачати можливість укладання сторонами 

субліцензійного договору. Це означає: надання ліцензіа-том іншій особі 

(субліцензіату) субліцензії на використання права інтелектуальної власності. У 

цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе 

ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. 

Ліцензійний договір повинен визначити як вид ліцензії, так і сферу 

використання об'єкта права інтелектуальної власності. Йдеться про ті конкретні 

права, що надаються за договором, та способи використання зазначеного 

об'єкта, територію та строк, на які надаються права. Важливою умовою 

ліцензійного договору є визначення розміру, порядку та строків виплати плати 
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за використання об'єкта права інтелектуальної власності. У кожному 

конкретному випадку укладення ліцензійних договорів можуть виникати інші 

умови, які сторони вважають за доцільне включити до договору. 

Строк ліцензійного договору не може бути більш тривалим, ніж строк 

правової охорони об'єкта. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про 

строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу 

строку дії виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права 

інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. У міжнародно-

правовій практиці ліцензійні договори укладаються на строк 5-10 років. 

Тенденція у визначенні строків ліцензійних договорів розвивається у бік їх 

скорочення. 

Ліцензійним договором може бути надана невиключна ліцензія у разі, 

якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Предметом ліцензійного 

договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності, які на момент укладення договору не були чинними. Закон чітко 

визначає, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та 

способи його використання, які не передбачені у ліцензійному договорі, 

вважаються такими, що не надані ліцензіату. 

У договорі обов'язково має бути умова про дотримання конфіденційності 

предмета ліцензійного договору, обсягу використання та інших умов ліцензії. 

Сторони вирішують на свій розсуд, які елементи договору мають бути 

конфіденційними. 

Дозвіл щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності, на 

які за законом можуть поширюватися норми Закону України «Про державну 

таємницю», наприклад секретний винахід (корисна модель), надається тільки за 

погодженням із державним експертом з питань таємниць, який прийняв 

рішення про віднесення цього винаходу (корисної моделі) до державної 

таємниці. 

Істотною умовою ліцензійного договору є питання, пов'язані з 

винагородою. Згідно зі ст. 1109 ЦК України, якщо у ліцензійному договорі про 

видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді 

фіксованої грошової суми, то у договорі має бути встановлений максимальний 

тираж твору. 

Визначення ціни ліцензійного договору — досить складний процес. Ціна 

за передачу прав на об'єкт промислової власності може бути визначена в різних 

формах: твердій сумі, коли наперед розрахована сума виплачується одночасно 

або частинами; роялті, що широко практикується у міжнародних патентних 

відносинах. 

Винагорода у формі роялті (роялті — платежі будь-якого виду, які 

вносяться як винагорода (компенсація) за використання або надання дозволу на 

використання об'єктів інтелектуальної власності) може встановлюватися також 

і за використання інших об'єктів права власності суб'єкта підприємницької 

діяльності, включаючи авторські права на будь-які твори науки, літератури і 

мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження 
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будь-якого патенту чи ліцензії, знака на твори та послуги, права на винаходи, 

на промислові або наукові зразки, креслення, моделі або схеми програмних 

засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки 

інформації, секретної формули чи процесу, права на інформацію щодо 

промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Сторони 

ліцензійного договору можуть встановлювати й інші форми виплати 

винагороди за використання об'єктів інтелектуальної власності. 

Обов'язковою умовою ліцензійного договору має бути визначення місця і 

порядку розгляду спору, що може виникнути під час виконання договору. У 

разі порушення умов ліцензійного договору однією зі сторін вона може 

запропонувати прийнятні способи розв'язання спору, що виник. Сторони 

можуть розробити механізм розв'язання такого спору ще до звернення до суду. 

Так, позов може бути переданий для висновку незалежним експертам або для 

розгляду групі фахівців, що складається з представників кожної сторони, або 

для проведення процедур примирення чи арбітражу. Коли ж згоди між 

сторонами досягти не вдалося, то вони мають право звернутися до суду. У 

ліцензійному договорі вказані питання мають бути чітко визначені. 

Ліцензійний договір може супроводжуватися угодою про використання 

ноу-хау, яке, як правило, істотно підвищує ефективність використання об'єкта. 

Ціна ноу-хау та умови його використання визначаються окремо. Договір може 

містити умови, за якими предмет договору має бути забезпечений необхідною 

документацією, консультаціями ліцензіара, наданням технічної допомоги під 

час використання об'єкта тощо. Наведені та інші фактори мають бути враховані 

під час визначення ціни договору. 

У ліцензійному договорі слід чітко зазначити, що ліцензіару нічого не 

відомо про права третіх осіб на предмет ліцензії. Договір повинен містити 

визначення термінів, що вживаються у ньому. Таке уточнення сприятиме 

уникненню їх різночитання. 

Авторські договори. Авторські договори опосередковують суспільні відносини, 

які складаються з приводу створення і використання творів науки, літератури і 

мистецтва. Майнові права виникають для автора тільки в результаті 

використання твору, тобто тільки з договору на використання. 

Авторський договір є оптимальною правовою формою, яка дає змогу 

авторові належно реалізувати свої права та інтереси. Такий договір — 

найкращий спосіб захисту автором своїх інтересів та прав. За авторським 

договором автор зобов'язаний створити відповідно до договору і передати 

замовлений твір або передати готовий для використання твір, а користувач — 

використати чи почати використання твору передбаченим договором способом 

в обумовленому обсязі у визначений строк і виплатити автору встановлену 

договором винагороду. 

Зазначені договори мають певні особливості. Перш за все, їх об'єктами 

виступають нематеріальні блага — твори науки, літератури і мистецтва. Такі 

нематеріальні блага стають об'єктом договору, коли вони отримують об'єктивну 

форму, яка дає змогу відтворювати і розмножувати їх. Також об'єктом 
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авторського договору можуть бути твори, уже створені на момент укладення 

договору, а також ті, які автор (співавтори) зобов'язується створити і передати 

для використання. 

Важливою ознакою предмета договірних відносин є новизна твору, яка 

може виявлятися або в самому змісті твору і формі викладу нового змісту, або 

лише у формі викладу вже відомого змісту. 

Авторський договір має бути укладений у письмовій формі, однак письмова 

форма не обов'язкова для договорів про опублікування творів у періодичних 

виданнях та енциклопедичних словниках. 

Суб'єктами авторських договорів, з одного боку, завжди є автор 

(співавтори) або його правонаступники, а з іншого — певна організація, що за 

родом своєї діяльності може використати твір обумовленим у договорі 

способом. Правонаступниками можуть бути спадкоємці та інші особи, яким 

автор передав право використання твору. З боку автора — його представники 

— батьки або піклувальники, якщо з будь-яких причин сам автор не може 

скористатися своїм правом на використання твору. 

У випадках, коли з боку автора виступають дві або більше осіб 

(співавтори, кілька спадкоємців або інших правонаступників), то для укладення 

договору потрібна згода усіх цих суб'єктів незалежно від того, яка частка 

авторської винагороди їм належить. Без такої згоди твір не можна 

використовувати. Зазначені особи можуть доручити ведення переговорів, 

підписання договору, а іноді й подальшу роботу з користувачем комусь одному 

з них. Таке доручення становить частину авторського договору і оформлюється 

письмово. 

В авторському договорі з кількома співавторами чітко з'ясовується 

характер співавторства. Він може бути роздільним чи нероздільним. У разі 

роздільного співавторства у договорі може бути зазначено авторство окремих 

співавторів. У разі створення колективного твору укладається один авторський 

договір. 

Автор може передати право на використання свого твору як на території 

України, так і за кордоном будь-яким громадянам і юридичним особам, у тому 

числі й іноземним. Контрагентами авторів (співавторів та їхніх 

правонаступників) виступають юридичні особи — державні, громадські, 

приватні та інші організації будь-яких форм власності, які можуть 

використовувати твір у той чи інший спосіб. 

У деяких авторських договорах контрагентом автора можуть бути фізичні 

особи. Наприклад, будь-який громадянин може укласти договір з художником, 

скульптором чи фотографом про створення твору на замовлення. У видавничих, 

постановочних, сценарних та деяких інших авторських договорах 

контрагентами авторів виступають юридичні особи. 

Авторські договори бувають двох типів: 

а) авторський договір на передачу твору для використання; 

б) авторський ліцензійний договір. 
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За авторським договором на передачу твору для використання автор або 

правонаступник передає чи автор зобов'язується створити та у встановлений 

договором строк передати твір організації для використання обумовленим за 

договором способом, а організація зобов'язується здійснити або почати це 

використання у встановлений договором строк, а також сплатити авторові або 

його правонаступникові винагороду, крім випадків, зазначених у законі. 

За авторським ліцензійним договором автор або його правонаступник 

надає організації право використати твір, у тому числі шляхом перекладу 

іншою мовою або переробки в обумовлених договором межах і на визначений 

строк. Організація зобов'язується сплатити винагороду за надання цього права. 

За таким договором автор надає організації право використати твір для 

перекладу іншою мовою або переробки одного виду твору на інший. Зокрема, 

розповідний твір може бути перероблений на драматичний або сценарій і, 

навпаки, сценарій чи драматичний твір може бути перероблений на 

розповідний. 

Предметом авторського договору може бути досить широке коло 

правових дій, пов'язаних з авторськими правами. Це дії автора зі створення 

самого твору на замовлення роботодавця. Якщо до обов'язків працівника за 

трудовим договором не входить створення твору, а твір буде створено, то 

відносини між автором-працівником і роботодавцем має визначати цивільно-

правовий договір. 

Найпоширенішими є авторські договори про використання творів  До них 

належать: 

— видавничий договір; 

— договір про депонування рукопису твору; 

—  постановочний договір; 

—  сценарний договір; 

;     — договір художнього замовлення; 

—  договір про використання у промисловості неопублікованого твору 

декоративно-прикладного мистецтва. 

Видавничий договір  Цей договір має такі різновиди: 

— видавничий договір на літературні твори; 

— видавничий договір на твори образотворчого мистецтва; 

— видавничий договір на музичні твори; 

з    — договір на видання творів у перекладі та ін. 

У видавничому договорі чітко визначається його об єкт — твір і 

наводиться його попередньо погоджена назва  Назва твору може 

уточнюватися у процесі роботи над твором. Автор зобов'язаний передати 

твір в обсязі та за структурою, що визначені завданням видавництва, яке 

додається до видавничого договору і є його невід'ємною частиною. Завдання 

формулює видавництво, воно вважається прийнятим автором з моменту його 

письмової згоди на це. 
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У договорі автор має підтвердити належність саме йому авторського 

права і те, що він не зробив жодних розпоряджень щодо нього, які б суперечили 

чинному законодавству чи умовам договору. 

За видавничим договором автор передає видавництву на погоджений 

сторонами строк виключне чи невиключне право на відтворення і 

розповсюдження твору. Видавництво перебирає на себе фактично всі майнові 

права автора на весь строк чинності авторського права. Воно забезпечує собі 

свободу дій на невизначений строк, а автор обмежений у праві користуватися і 

розпоряджатися своїм твором на власний розсуд. Автор зобов'язаний передати 

до видавництва підготовлений відповідно до видавничих вимог підписаний 

рукопис. 

У договорі передбачається строк протягом якого видавництво повинно 

видати твір. При цьому воно бере на себе всю організацію, матеріально-

технічні, фінансові та інші витрати щодо підготовки рукопису до друку, 

виготовлення і розповсюдження тиражу. 

Видавництво здійснює художнє та технічне оформлення, встановлює 

розміри тиражу, строк випуску, порядок розповсюдження. Авторський гонорар 

видавництво виплачує у встановленому договором розмірі протягом місяця 

після виготовлення тиражу. Під час видання твору видавництво відповідно до 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» зобов'язане друкувати в 

ньому знак ©. 

Автор також має виконати певні зобов'язання, які обумовлені видавничим 

договором. Він повинен подати рукопис видавництву у встановлений 

договором строк, відповідати за достовірність і повноту матеріалу та 

відомостей у рукописі. У разі потреби на пропозицію видавництва автор 

зобов'язаний доопрацювати твір в обумовлений строк, виконати авторське 

коригування тексту та також вичитати верстку. Якщо поданий автором рукопис 

виявиться неякісним, видавництво може порушити питання про зменшення 

суми гонорару. У разі якщо автор не подає рукопис в обумовлений договором 

строк, видавництво має право на відшкодування автором завданих видавництву 

фінансових та моральних збитків. 

Істотною частиною видавничого договору є авторський гонорар. Він 

встановлюється угодою сторін у національній валюті. Після смерті автора 

право на гонорар переходить до його спадкоємців на час чинності авторського 

права. 

Авторський договір може бути змінений тільки за взаємною згодою 

сторін. Сторони можуть розірвати його у разі порушення умов договору однією 

з них. Слід підкреслити, що в авторському договорі може бути передбачена 

умова про його конфіденційність, за якою сторона зобов'язується не 

розголошувати інформацію як щодо самого договору, так і щодо його змісту 

третім особам. 

Договір про депонування рукопису. Цей договір регулює передачу 

належно оформленого твору певній організації для зберігання з метою 

ознайомлення з твором необмеженого кола осіб. Депонування — це спосіб 
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оприлюднення твору без його видання. Депонування сприяло появі нового виду 

авторського договору, однак нормативного акта, який би регулював ці 

відносини, у національному законодавстві поки немає. 

Об'єктом договору депонування можуть бути монографії, зібрання 

наукових праць, матеріали конференцій, реферати статей тощо. Тобто такі 

спеціалізовані матеріали, які недоцільно видавати звичайним друкарським 

способом. Особливості зазначених об'єктів полягають у їх рукописній формі і 

вузькоспеціальному характері. Слід зазначити, що тези доповідей, крім 

доповідей на міжнародних, республіканських наукових з'їздах, конференціях і 

семінарах, звіти про науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи і 

дисертації об'єктом договору про депонування бути не можуть. 

Факт депонування рукопису прирівнюється до опублікування друкованих 

робіт. Автор рукопису після його депонування набуває авторських прав на 

опубліковану роботу, але не має права на винагороду. Договір про депонування 

рукопису близький до договору зберігання. Права та обов'язки відповідно до 

даного договору виникають з моменту передачі рукопису на депонування. 

Постановочний договір  Постановочний договір — це консенсу-альна 

угода, на підставі якої автор передає або зобов'язується створити і передати 

видовищній організації драматичний, музичний або музично-драматичний, 

хореографічний чи пантомімний твір, а ор-ганізація-постановник зобов'язується 

здійснити в обумовлений договором строк постановку і публічне виконання 

твору (випустити його у світ) та виплатити авторові обумовлену договором 

винагороду. Як відомо, літературний твір може бути оприлюднений шляхом 

публічного виконання на сцені спеціальних видовищних організацій. Так 

випускають у світ музичні, драматичні, естрадні та інші твори. Об'єкти 

постановочного договору — драматичні, музичні, музично-сценічні, 

хореографічні та пантомімні твори як створені на момент укладення договору, 

так і ще не створені. 

Суб'єктами постановочного договору є його автор і відповідна видовищна 

організація. Якщо твір створено кількома авторами, то суб'єктами 

постановочного договору є автори усіх складових твору. 

Видовищна організація зобов'язана здійснити публічне виконання твору 

протягом строку, обумовленого договором, а також виплатити авторові твору 

винагороду за його використання. Розмір винагороди визначається угодою 

сторін. Авторська винагорода складається з двох частин (одноразової 

винагороди і відрахувань від зборів після спектаклю) та обчислюється у 

розмірі, що встановлюється нормативними актами. Авторська винагорода за 

публічне виконання твору нараховується, як правило, незалежно від того, 

платний чи безплатний вхід для глядачів чи слухачів. 

Сценарний договір. За цим договором автор передає або зобов'язується 

створити і передати кіно-, теле- або організації радіомовлення сценарій для 

фільму або теле-, радіопередачі в обумовлений строк, а студія зобов'язується 

сплати авторові обумовлену договором винагороду. 
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Сценарний договір є реальним, коли йдеться про передачу студії 

(організації) готового твору. Якщо йдеться про створення твору та його 

наступну передачу для використання, то це консенсуальний договір. Також 

сценарний договір є двостороннім і оплатним договором. Його об'єктом є 

літературний сценарій. 

Сторонами у договорі завжди є автор (сценарист) та організація 

(підприємство), яка на основі літературного сценарію має створити 

аудіовізуальний твір чи твір для радіомовлення. У роботі над сценарієм можуть 

брати участь кілька авторів — автори діалогів, текстів пісень, музики тощо. У 

такому разі усі вони є стороною у договорі. Сценарний договір може бути 

укладений також із правонаступниками автора. 

Укладення сценарного договору породжує для сторін певні права та 

обов'язки, переважно такі, як і в будь-якому іншому авторському договорі. У 

договорі може бути передбачена умова, за якою автор протягом певного строку 

не може передати цей літературний сценарій іншим організаціям для 

використання. 

На автора літературного сценарію може бути покладено за договором 

обов'язок брати участь у роботі з реалізації, а організація-по-становник 

зобов'язується за договором надавати авторові необхідні консультації та іншу 

допомогу. Організація повинна зазначати прізвище автора в усіх випадках 

використання твору — літературного сценарію. 

Якщо автор не подав літературний сценарій у строк, обумовлений 

договором, або літературний сценарій не відповідає вимогам та умовам 

договору, якщо автор літературного сценарію відмовився вносити до нього 

виправлення і доробки, то організація — користувач літературного сценарію 

має право розірвати зазначений договір. Це стосується і випадків, коли автор 

літературного сценарію без письмової згоди організації-користувача, з якою 

укладено сценарний договір, передав цей літературний сценарій для 

використання третій особі. 

Договір художнього замовлення. Цей договір використовують для 

регулювання відносин автора і замовника, коли виникає необхідність створити 

твір образотворчого мистецтва на замовлення. Ініціатива укладення цього 

договору належить замовникові. Йдеться про угоду, за якою автор зобов'язаний 

створити і передати замовнику в обумовлений договором строк твір 

образотворчого мистецтва, а замовник зобов'язаний прийняти виконану роботу 

й оплатити її вартість. Такий договір є консенсуальним, двостороннім та 

оплатним. 

Об'єктом договору художнього замовлення є твір образотворчого 

мистецтва. Це може бути живопис, скульптура, твори декоративно-прикладного 

мистецтва, фотографічні твори тощо. 

Відповідно до такого договору автор зобов'язаний створити і передати 

замовникові твір образотворчого мистецтва. Замовник зобов'язаний прийняти 

твір, якщо він виконаний відповідно до умов договору, і оплатити його 

вартість. Після цього твір переходить у власність замовника, який має право 



194 
 

розпорядитися ним на свій розсуд, проте з додержанням законодавства про 

авторське право. Замовник має право розірвати договір художнього 

замовлення, коли автор в обумовлений договором строк не передав твір 

замовникові, коли твір не відповідає умовам договору, коли автор 

відмовляється внести зміни чи виправлення, запропоновані замовником у 

межах договору, коли автор не додержувався умови про особисте виконання 

роботи або суд довів недобросовісність виконання автором обумовленої 

роботи. 

Договір про використання твору декоративно-прикладного мистецтва. За 

цим договором автор зобов'язується передати або створити і передати твір 

декоративно-прикладного мистецтва промисловому підприємству, яке 

зобов'язується виплатити авторові обумовлену договором винагороду і 

випустити твір у світ на промисловій основі. 

Об'єктом зазначеного договору є твір декоративно-прикладного 

мистецтва. До таких творів належать твори живопису, графіки, скульптури, 

художньої фотографії тощо, які використовуються як елементи оформлення 

промислової продукції; твори з кераміки; твори з дерева, рогу, кістки, каміння; 

твори зі скла, металу, пластмас; твори декоративного ткацтва тощо. 

Стороною в цьому договорі завжди є промислове підприємство будь-якої 

форми власності, яке може використати твір декоративно-прикладного 

мистецтва. Зміст договору про використання у промисловості твору 

декоративно-прикладного мистецтва становлять права та обов'язки сторін, що 

випливають із договору. 

Автори за своїм правовим статусом поділяються на дві категорії. Перша 

категорія — це штатні художники промислового підприємства, де буде 

використано твір, друга — художники, які не зв'язані із вказаним 

підприємством трудовим договором. Якщо твір декоративно-прикладного 

мистецтва створив штатний художник, а потім цей твір передано на інші 

підприємства для використання, то з його автором має бути укладений 

відповідний договір, оскільки для інших підприємств автор твору не є штатним 

художником. 

Авторська винагорода за використання твору декоративно-прикладного 

мистецтва визначається угодою сторін залежно від багатьох факторів, зокрема 

від норми виробітку, а також тиражу. 

Договір про створення аудіовізуального твору. Особливість зазначеного 

виду договору полягає у тому, що контрагентом у ньому можуть бути дві особи 

— організація, яка здійснює виробництво аудіовізуального твору, або 

продюсер. Такими організаціями є кіностудія, телестудія та інші, що 

займаються створенням аудіовізуальних творів. Це можуть бути організації 

будь-якої форми власності, але з правами юридичної особи. 

Авторські договори укладаються між організацією, що зобов'язується 

здійснити виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером і з кожним з 

авторів окремих творів, що становлять у цілому аудіовізуальний твір. Вони є 
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авторами окремих видів творів, які спеціально створені для даного 

аудіовізуального твору і є складовою всього аудіовізуального твору. 

Автори творів, що увійшли як складова до аудіовізуального твору (як тих, 

що існували раніше, так і створених у процесі роботи над аудіовізуальним 

твором), зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно 

використовувати його незалежно від аудіовізуального твору в цілому. 

Виробник аудіовізуального твору має право під час кожного використання 

цього твору зазначати своє ім'я чи найменування або вимагати такого 

зазначення. 

Договори про використання об'єктів суміжних прав. Це досить нові види 

договорів, які за своєю природою є також авторськими, оскільки пов'язані з 

використанням результатів творчої діяльності. Об'єктами таких договорів є 

виконання твору, фонограма чи програма мовлення. Суб'єктами — виконавці, 

виробники фонограм організації мовлення — володільці виключних суміжних 

прав. їх контрагентами у договорі можуть бути будь-які інші фізичні чи 

юридичні особи — користувачі зазначених об'єктів суміжних прав. 

Зміст договорів про використання об'єктів суміжних прав визначається 

умовами договорів. Виконавцям належить виключне право дозволяти чи 

забороняти публічне повідомлення їх виконання, фіксацію на матеріальному 

носії раніше незафіксованого виконання та передачу в ефір і по проводах їх 

виконання. До виключних прав виконавців належать також права відтворювати, 

розповсюджувати способом першого продажу або іншої передачі у власність чи 

володіння або способом оренди чи прокату фонограм, на яких зафіксовано їх 

виконання, незалежно від першого продажу та іншої передачі у власність чи 

володіння. 

Виробники фонограм мають виключне право дозволяти чи забороняти їх 

відтворення, розповсюдження примірників способом першого продажу, іншого 

відчуження, а також шляхом здавання у найм, оренду, прокат незалежно від 

першого продажу, а також на переробку, імпорт фонограм. Організації 

мовлення мають виключне право дозволяти чи забороняти публічне сповіщення 

своїх програм шляхом їх ретрансляції, фіксації на матеріальному носії, 

відтворення своїх передач, сповіщення в ефір і по проводах, публічного 

сповіщення передач у місцях з платним входом, а також забороняти поширення 

на території України чи з території України сигналу, що несе програми. 

Окрім розглянутих договорів, широке застосування отримали ліцензійні 

договори про використання промислового зразка, ліцензійний договір на 

торговельну марку, ліцензійний договір про використання інтегральної 

мікросхеми тощо. Такі договори мають окремий предмет проте вони об'єднані 

єдиним ліцензійним характером правовідносин. 

  

 

ВИСНОВКИ З V  ПИТАНН : 

Зміст та основні умови ліцензійного договору спрямовані на 

врегулювання прав та обов'язків сторін у відносинах щодо використання 



196 
 

об'єктів інтелектуальної власності, взаємних розрахунків, відповідальності 

тощо. Характерною рисою такого договору є чіткість визначень та конкретність 

самого об'єкта. Істотною умовою ліцензійного договору є питання, пов'язані з 

винагородою. Авторські договори опосередковують суспільні відносини, які 

складаються з приводу створення і використання творів науки, літератури і 

мистецтва. Майнові права виникають для автора тільки в результаті 

використання твору, тобто тільки з договору на використання. 

Найпоширенішими є авторські договори про використання творів. До них 

належать: видавничий договір; договір про депонування рукопису твору; 

постановочний договір; сценарний договір; договір художнього замовлення; 

договір про використання у промисловості неопублікованого твору 

декоративно-прикладного мистецтва. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та змісту 

договорів про спільну діяльність, простого товариства, засновницького 

договору, договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, ліцензійного договору, договору про створення за замовленням і 

використання об’єкта права інтелектуальної власності, договору про передання 

виключних прав інтелектуальної власності. Було розглянуто істотні умови цих 

договорів, особливості їх укладення. Навчилися орієнтуватися в чинному 

цивільному законодавстві щодо договорів про спільну діяльність та щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; застосовувати 

норми цивільного права щодо договорів договори про спільну діяльність та 

договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам та 

розмежуванню договорів про спільну діяльність між собою. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою 

вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне 

право». Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення договору про спільну діяльність. 

2. Що розуміють під «спільною метою» в договорі? 

3. Дайте правову характеристику договору простого товариства. 

4.  Дайте правову характеристику засновницького договору. 

5. Дайте визначення виключної ліцензії. 

6. Що таке ліцензійний договір? 

7. Назвіть види видавничого договору. 

8. Дайте визначення постановочного договору. 
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ТЕМА № 13 ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ 

 

 (2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1.Поняття договору комерційної концесії.  

2. Сторони та зміст договору концесії.  

3. Зміна і припинення договору комерційної концесії. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

Навчальна література: 

1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. — М.: Статут, 2002. — С. 959-

1032. 

2. Дахно I.І. Право інтелектуальної власності. — К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. — С.112-119. 

3. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: 36. наук, 

статей / За ред. Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і 

права ім. В. М, Корецького НАН України, 2004. — 548 с. 

4. Основи інтелектуальної власності. — К.: Ін Юре, 1999. — С. 262-285. 

5. Харитонов Є. О., Дрішлюк А. І. Цивільне право України. Елементарний 

курс. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. — С 188-189. 

6. Цірат А. В. Франчайзинг і франчайзинговий договір: Навч.-практ. 

посібник. — К.: Істина, 2002. — 240 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття та зміст договору комерційної концесії.  

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

договорів комерційної концесії; застосовувати норми цивільного права щодо 

договорів комерційної концесії до конкретних життєвих ситуацій; складати такі 

договори. 
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ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що розвиток економіки України 

певною мірою залежить від цивільно-правових договорів. Як правило, 

зобов'язання виконуються сторонами належним чином, тобто у встановлений 

строк і згідно з вимогами закону або умовами договору. Тому суб'єкти 

зацікавлені у правильному складанні, виконанні та реалізації договорів.  У 

зв'язку з цим у цивільному праві розроблено складну систему цивільно-

правових договорів, до якої належать договори комерційної концесії. Сучасний 

цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цих договорів на 

практиці. Їх функціональне призначення в сучасних умовах важко переоцінити.  

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

 

 

 

 

І  ПОН ТТ  ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ 

 

Серед договорів на передачу прав в останні десятиліття широкого 

застосування у країнах з розвинутою економікою набув договір франчайзингу. 

Однак в Україні для законодавчого регулювання комерційних справ, відомих у 

міжнародній практиці, як «франчайзинг» і «франшиза», використовується 

термін «комерційна концесія». Правовідносини сторін у договорі комерційної 

концесії регулюються ЦК (ст. 1115-1129). 

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) 

зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право 

користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з 

метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання 

послуг.  

Предмет договору комерційної концесії: право на використання об'єктів 

права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. 

Отже, має комплексний характер. Об'єкти права інтелектуальної власності за  

договором комерційної концесії: права на торговельні марки, промислові 

зразки, винаходи, твори, комерційні таємниці, комп'ютерні програми; 

комерційні позначення, що становлять собою загальновідомі найменування 

підприємця чи результатів його діяльності; ноу-хау. 

Договір містить елементи різних договорів: ліцензійного договору; 

договору про надання платних послуг; договору простого товариства; 

купівлі-продажу.Разом з тим немає елементів представництва чи договору 

комісії, тому що користувач завжди діє не тільки від свого імені і за свій 

рахунок, але й у своїх інтересах, здійснюючи самостійну підприємницьку 

діяльність. 
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Деякі автори договір комерційної концесії нерідко розглядають як 

різновид ліцензійного договору. Однак, на відміну від нього, договір 

комерційної концесії дає можливість використовувати не один тільки 

визначений об'єкт «інтелектуальної власності», а комплекс об'єктів виключних, 

а також інших майнових прав. Крім того, у ліцензійних відносинах фактичний 

виробник або послугонадавач (ліцензіат) завжди зобов'язаний так чи інакше 

інформувати про себе клієнтів-споживачів і не може цілком ховатися під 

фірмою правоволодільця (ліцензіара). 

 

ВИСНОВКИ З І  ПИТАНН : 

 

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) 

зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право 

користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з 

метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання 

послуг. Предметом договору комерційної концесії є право на використання 

об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової 

репутації. Отже, має комплексний характер. Договір містить елементи різних 

договорів: ліцензійного договору; договору про надання платних послуг; 

договору простого товариства; купівлі-продажу. 

 

 

ІІ  СТОРОНИ ТА ЗМІСТ ДОГОВОРУ КОНЦЕСІЇ 

 

. 

Сторони: тільки фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами 

підприємницької діяльності. Укладання має певні особливості. По-перше, у 

письмовій формі,  недодержання письмової форми робить його нікчемним. По-

друге, договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації. Відповідно 

до ст. 1118 ЦК його реєструє той самий орган, який здійснив державну 

реєстрацію правоволодільця. Якщо правоволодільцем виступає іноземна 

компанія, яка зареєстрована в іноземній державі (таке трапляється дуже часто), 

тоді реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який 

здійснив державну реєстрацію користувача. 

Зміст договору комерційної концесії  Повинен містити чіткі умови щодо 

визначення і виплати винагороди правоволодільцю. Це можуть бути разові 

(паупіальні) платежі або періодичні (роялті). На практиці часто 

використовуються відрахування відсотків від виторгу на оптову ціну товарів і 

таке інше.  

Обов язки правоволодільця (ст  1120 ЦК):  

1) передати користувачеві технічну та комерційну документацію, іншу 

інформацію, яка є необхідною для здійснення прав, наданих йому за договором 

комерційної концесії; 
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2) проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі 

здійсненням цих прав; 

3) сприяти позитивній роботі користувача;  

4) забезпечення державної реєстрації договору; 

5) надання користувачеві постійної технічної та консультативної допомоги, 

включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; 

6) контроль за якістю товарів, виконуваних робіт або послуг, що здійснюється 

користувачем. 

Обов язки користувача (ст  1121 ЦК): 

1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця 

лише чітко визначеним у договорі способом; 

2) забезпечити відповідність якості товарів, робіт та послуг, що виробляються, 

виконуються або надаються відповідно до договору, якості аналогічних товарів, 

робіт і послуг правоволодільця; 

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на 

забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання 

комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем; 

4) надавати покупцям або замовникам додаткові послуги, на які вони могли б 

розраховувати, купуючи або замовляючи товар, роботу чи послугу 

безпосередньо у правоволодільця; 

5) інформувати покупців та замовників про використання ним торговельної 

марки та інших позначень правоволодільця; 

6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від 

нього конфіденційну інформацію. 

7) сплачувати правоволодільцю винагороду, яка обумовлена договором.  

Відповідно до ст. 1119 ЦК користувач може укласти договір комерційної 

субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування 

наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу 

прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором 

комерційної концесії. До такого договору застосовуються аналогічні 

положення, як і до договору комерційної концесії. За шкоду, завдану 

правоволодільцю діями вторинних користувачів, його контрагент-користувач за 

основним концесійним договором за загальним правилом відповідає 

субсидіарно із субконцесіонерами, якщо тільки інше прямо не передбачено 

концесійним договором (ст. 1119 ЦК).  

Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії. Договір  може 

передбачати конкретний обсяг використання виключних прав і комерційної 

інформації, отриманих користувачем від правоволодільця (вартості, кількості 

вироблених товарів чи наданих послуг, а також умов використання їх на 

одному чи на визначеній кількості підприємств; з вказівкою або без вказівки 

території їх використання). Однак ці обмеження не можуть порушувати 

заборони антимонопольного законодавства і повинні виключати мету 

монополізації визначеного ринку та обмеження доступу встановлених 

споживачів до товарів і послуг. 
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Відповідно до ст. 1122 ЦК правоволоділець може взяти на себе 

зобов'язання не надавати аналогічні комплекси виключних прав для 

використання третім особам або самому утримуватися від аналогічної 

діяльності на певній території.  

До добровільного обмеження прав користувача треба віднести його 

зобов'язання погоджувати з правоволодільцем питання, що пов'язані з 

розташуванням комерційних приміщень, питання їх оформлення, використання 

наданих правоволодільцем виключних прав.  

ЦК передбачає умови, коли договір комерційної концесії визнається 

нікчемним: коли правоволоділець визначає у договорі ціну товару, ціну певних 

робіт або послуг чи встановлює верхню або нижню межу такої ціни; коли 

користувач обмежує коло своїх споживачів-замовників чи осіб, що 

перебувають або проживають на певній території. 

 

 

ВИСНОВКИ З ІІ ПИТАНН : 

 

Сторонами договору комерційної концесії є тільки фізичні та юридичні 

особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності. Договір  може передбачати 

конкретний обсяг використання виключних прав і комерційної інформації, 

отриманих користувачем від правоволодільця (вартості, кількості вироблених 

товарів чи наданих послуг, а також умов використання їх на одному чи на 

визначеній кількості підприємств; з вказівкою або без вказівки території їх 

використання). Однак ці обмеження не можуть порушувати заборони 

антимонопольного законодавства і повинні виключати мету монополізації 

визначеного ринку та обмеження доступу встановлених споживачів до товарів і 

послуг.  Також ЦК передбачає умови, коли договір комерційної концесії 

визнається нікчемним. 

 

ІІІ  ЗМІНА ТА ПРИПИНЕНН Ч ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ 

 

Зміна і припинення договору. Може бути змінений сторонами протягом 

строку його дії за загальними правилами про зміну цивільно-правових 

договорів. Однак будь-які зміни цього договору підлягають обов'язковій 

державній реєстрації. Лише з моменту такої реєстрації відповідні зміни 

набувають сили для третіх осіб, у тому числі для споживачів користувача, якщо 

зазначені особи раніше не знали і не повинні були знати про такі зміни. 

Концесійний договір, укладений без зазначеня строку його дії, 

припиняється за заявою однієї зі сторін за умови повідомлення про це 

контрагента не менш ніж за шість місяців. Однак договором може 

передбачатися і більш тривалий строк. Концесійний договір, укладений на 

певний строк, припиняється на загальних підставах припинення договірних 

зобов'язань. При цьому дострокове припинення такого договору, як і 
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розірвання договору, укладеного без зазначеня строку, підлягає обов'язковій 

державній реєстрації. 

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, 

відповідно до ст. 1147 ЦК, права на використання яких входять до комплексу 

прав, наданих користувачев, цей договір зберігає чинність щодо нового 

позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору 

і відшкодування збитків.  

Якщо у період дії договору комерційної концесії припинилося право, 

користування яким надано за цим договором, то дія договору не припиняється, 

а користувач може вимагати відповідного зменшення належної 

правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором. 

Перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, 

визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої 

особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. 

Під час дії договору правоволоділець, який залишається суб'єктом комплексу 

виключних прав, використовуваних користувачем, вправі передати ці права чи 

їх частину іншій особі. У такому разі концесійний договір зберігається, однак 

його учасником стає новий правоволоділець (у частині виключних прав та 

обов'язків, що перейшли до нього). При цьому можлива поява більшого кола 

осіб на стороні правоволодільця, якщо виключні права, що належали 

первісному правоволодільцю, частково відчужені. Така сама ситуація 

складається у випадку смерті правоволодільця — фізичної особи, права якого 

за загальним правилом переходять його спадкоємцям. При цьому необхідна 

реєстрація спадкоємця як індивідуального підприємця протягом строку для 

прийняття спадщини. Стосовно правонаступника юридичної особи слід 

зазначити, що він повинен бути комерційною організацією. До моменту 

прийняття спадкоємцем спадщини права й обов'язки правоволодільця повинен 

здійснювати керуючий. 

Умовами припинення договору є: по-перше, припинення права 

правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення без заміни їх 

новими аналогічними правами, у тому числі у випадках ліквідації чи 

реорганізації юридичної особи або невикористання комерційного позначення 

протягом тривалого строку. По-друге, визнання одного з учасників договору 

банкрутом. 

 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

Договір комерційної концесії може бути змінений сторонами протягом 

строку його дії за загальними правилами про зміну цивільно-правових 

договорів. Однак будь-які зміни цього договору підлягають обов'язковій 

державній реєстрації. Лише з моменту такої реєстрації відповідні зміни 

набувають сили для третіх осіб, у тому числі для споживачів користувача, якщо 

зазначені особи раніше не знали і не повинні були знати про такі зміни. 
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Умовами припинення договору є: по-перше, припинення права 

правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення без заміни їх 

новими аналогічними правами, у тому числі у випадках ліквідації чи 

реорганізації юридичної особи або невикористання комерційного позначення 

протягом тривалого строку. По-друге, визнання одного з учасників договору 

банкрутом. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та змісту 

договору комерційної концесії. Навчилися орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів комерційної концесії; застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів комерційної концесії до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою 

вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне 

право».Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення договору комерційної концесії. 

2. Що є предметом договору комерційної концесії? 

3. Хто є сторонами договору комерційної концесії? 

4. Які існують особливості укладення договору комерційної концесії? 

5. Назвіть обов’язки правоволодільця і користувача. 

6. В чому полягає зміст договору комерційної концесії? 

7. Назвіть порядок зміни договору комерційної концесії. 

8. Назвіть умови припинення договору комерційної концесії. 
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ТЕМА № 14 НЕДОГОВІРНІ ЗО ОВ’ ЗАНН  

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу 

2. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу 

 3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення 

4. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної 

особи 

5. Створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

5. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. 

Роз'яснення. Нормат. акти: (довідник). - К.: : Юрінком Інтер. - 2005.- 334с.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття та зміст недоговірних зобов’язань, публічної обіцянки 

винагороди, конкурсу, усунення загрози життю, здоров’ю, майну. 

Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

недоговірних зобов’язань; застосовувати норми цивільного права щодо 

недоговірних зобов’язань до конкретних життєвих ситуацій. 
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ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що система недоговірних зобов’язань 

достатньо розгалужена. Сучасний цивільний обіг засвідчує велику потребу у 

використанні цих зобов’язань на практиці. Їх функціональне призначення в 

сучасних умовах важко переоцінити.  

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти 

до розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ПУ ЛІЧНА О ІЦ НКА ВИНАГОРОДИ  ЕЗ ОГОЛОШЕННН  

КОНКУРСУ 

 

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу - це недоговірне 

зобов 'язання, що виникає на підставі звернення до необмеженого кола осіб і 

полягає у виплаті майнової винагороди особі (особам), яка досягла зазначеного 

у сповіщенні результату. 

Вимоги до публічної обіцянки винагороди: 1) повинна бути 

публічною, якщо вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим 

чином невизначеному колу осіб (ч  2 ст  1144 ЦК); 2) має бути майновою, 

тобто грошовою або іншою, що має вартісне вираження - надання речі, 

послуги тощо; 3) мусить містити вказівку на результат, який повинен бути 

досягнутий  Хоча ст  1144 ЦК не зазначає характер результату, але 

зрозуміло, що він носить правомірний характер і може бути досягнутий 

необмеженим колом осіб  Ч  3 ст  1144 ЦК визначає обов язкові реквізити 

сповіщення публічної обіцянки винагороди: завдання; строк та місце його 

виконання; форма та розмір винагороди  

Суб єкти: фізичні і юридичні особи  

 Умови виникнення зобов'язання. Виникає із юридичного складу двох 

односторонніх правочинів: публічної обіцянки винагороди і відгуку на неї у 

вигляді надання обумовленого результату. Причому вказані правочини мають 

зустрічний характер і повинні відповідати одне одному. Особа, що заявила про 

винагороду, стає боржником, а будь-яка особа, що відгукнулася, - кредитором. 

Але сама по собі публічна обіцянка не призводить до виникнення прав і 

обов'язків у необмеженого кола осіб, до яких вона звернена. 

Зміст зобов язання. Обов'язок особи, яка публічно пообіцяла 

винагороду, полягає саме у виплаті цієї винагороди тому, хто надав результат, 

вказаний у сповіщенні. Якщо завдання стосується разової дії, винагорода 

виплачується особі, яка його виконала першою. Коли таке завдання було 

виконано кількома особами одночасно, винагорода розподіляється між ними 

порівну. 

Строк виконання завдання. Особа, яка дає публічну обіцянку 

винагороди, має право встановити строк (термін) для виконання завдання (ст. 

1146 ЦК), пов'язана обов'язком виплати винагороди саме у цей проміжок часу, 

оскільки закінчення строку для передання результату є однією з підстав 
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припинення вказаного зобов'язання (ч. 1 ст. 1149 ЦК). Якщо строк (термін) 

виконання завдання не встановлений, воно вважається чинним протягом 

розумного часу.  

Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити завдання та 

умови надання винагороди (ст. 1147). Це не потребує сповіщення у такому ж 

порядку, як і публічна обіцянка, але тягне певні правові наслідки для цієї особи: 

1) відшкодування збитків особі, яка приступила до виконання завдання, 

завданих їй у зв'язку зі зміною завдання; 2) відшкодування витрат, понесених 

особою, яка приступила до виконання завдання, але у зв'язку зі зміною умов 

надання винагороди завдання втратило для неї інтерес. 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу - це недоговірне 

зобов 'язання, що виникає на підставі звернення до необмеженого кола осіб і 

полягає у виплаті майнової винагороди особі (особам), яка досягла зазначеного 

у сповіщенні результату. Суб'єктами є фізичні і юридичні особи. . Особа, яка 

дає публічну обіцянку винагороди, має право встановити строк (термін) для 

виконання завдання (ст. 1146 ЦК), пов'язана обов'язком виплати винагороди 

саме у цей проміжок часу, оскільки закінчення строку для передання результату 

є однією з підстав припинення вказаного зобов'язання. 

 

II. ПУ ЛІЧНА О ІЦ НКА ВИНАГОРОДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

КОНКУРСУ 

 

Конкурс - вид публічної обіцянки винагороди, що передбачає 

порівнюваність результатів, з кінцевою метою - застосування отриманого 

результату на практиці, використання у виробництві тощо. Ст. 1150-1157 ЦК.  

Конкурс (змагання) має право оголосити фізична або юридична особа 

(засновник конкурсу).  

Залежно від залучення засновником конкурсу до участі в конкурсі чи-то 

широкого загалу, чи обмеженого кола осіб, визначених до оголошення 

конкурсу, публічні конкурси поділяються на відкриті і закриті (ч. 3 ст. 1150 ЦК 

– запрошуються персональні учасники і змагання відбувається серед тих із них, 

хто відгукнувся на умови конкурсу (закритий конкурс). Конкурс оголошується 

публічно через засоби масової інформації.  

Істотні умови: предмет конкурсу і нагорода (премія), яка має бути 

виплачена переможцеві. 

Предмет - результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної 

дії, виконання роботи тощо (не може носити негативний зміст). Нагорода 

(премія) - кількість призових місць, вид нагороди (сума премії) за кожне 

призове місце. Може мати як матеріальний характер, так і моральний (моральне 

заохочення) - звання («лауреат», «кращий спеціаліст» і т. д.), диплом, 

свідоцтво, вимпел, нагрудний знак. При внесенні їнших умов до оголошення 
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або ж до повідомлення персональному учаснику вони набувають обов'язкового 

характеру для учасників. 

Згідно з ч. 1 ст. 1152 ЦК засновник конкурсу має право змінити його 

умови до початку конкурсу. Зміна умов після його початку не допускається. 

Під початком конкурсу слід розуміти, перший день прийому конкурсних робіт 

згідно з умовами конкурсу. 

ЦК (ст  1153) засновник: 1) має право відмовитися від його проведення, 

якщо це стало неможливим за обставин, які від нього не залежать. Це не тягне 

для засновника будь-яких правових наслідків. 2) відмова з інших підстав 

викликає обов'язок відшкодувати учасникам витрати, які були ними понесені 

для підготовки до участі у конкурсі.  

Етапи виконання зобов'язання із публічного конкурсу: 1) оголошенні 

конкурсу; 2) подання учасниками конкурсу робіт засновнику;  3) винесення 

оціночного рішення. Переможцем конкурсу є особа, яка досягла найкращого 

результату. В силу ст. 1155 ЦК, за наслідками оцінювання результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності, які надані на конкурс, засновник конкурсу 

(конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про: 1)присудження усіх 

призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу; 2) 

присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та 

нагород (премій); 3) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із 

робіт, наданих на конкурс, не відповідає його вимогам; 4) присудження 

заохочувального призу та (або) нагороди (премії). 

Коли предметом конкурсу був результат інтелектуальної, творчої 

діяльності, засновник має право подальшого його використання лише за згодою 

переможця конкурсу (ст. 1156). Засновник конкурсу може залишити у себе річ, 

подану на конкурс, лише за згодою його учасника, якщо учасник протягом 

місяця від дня оголошення результатів конкурсу не пред'явив вимогу про 

повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу 

має право подальшого володіння нею.  

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Конкурс - вид публічної обіцянки винагороди, що передбачає порівнюваність 

результатів, з кінцевою метою - застосування отриманого результату на 

практиці, використання у виробництві тощо. Істотними умовами є предмет 

конкурсу і нагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві. Предметом 

є результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання 

роботи тощо (не може носити негативний зміст). 

 

III. ВИВЧЕННН  ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСО И  ЕЗ 

ЇЇ ДОРУЧЕННН  

 

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без ії доручення - 

недоговірне зобов 'язання, яке виникає на підставі здійснюваних однією особою 
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(гестором) юридичних та/або фактичних дій в умовах небезпеки настання 

невигідних майнових наслідків і неможливості отримати згоду заінтересованої 

особи (домінуса), для її вигоди і яке полягає в обов'язку останнього 

відшкодувати понесені витрати. 

Дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення породжують 

зобов'язання по відшкодуванню понесених у зв'язку з цим витрат за наявності 

наступних умов: 1) дії вчиняються без її доручення (лише власна ініціатива 

гестора); 2) наявність небезпеки настання невигідних майнових наслідків і 

спрямованість дій на їх попередження, усунення або зменшення (це може бути 

попередження - відвернення невигідних майнових наслідків; усунення - коли 

негативні фактори почали впливати на майнові інтереси домінуса, але гестор 

шляхом своїх дій їх усунув; зменшення - коли негативні наслідки відвернути не 

вдалося, а вдалося їх зменшити); 3) дії гестора повинні бути повинні бути 

націленими на отримання вигоди заінтересованою особою  (збереження майна, 

виконання зобов'язання перед третьою особою) - фактичні дії і юридичні, не 

повинні суперечити інтересам домінуса. Діяльність гестора  має бути 

необхідною та доцільною. Необхідними є такі дії, без здійснення яких серйозно 

постраждали б майнові або особисті інтереси іншої особи чи виконання 

обов'язку, який на ній лежить. Доцільність означає, що дії повинні бути 

виправдані в ситуації, яка склалась, що особою, яка веде справу, обрано варіант 

дій, який враховує інтереси володільця блага, інших заінтересованих осіб, а 

також інтереси суспільства; 4) гестор не має можливості отримати згоду 

заінтересованої особи на вчинення дій в її інтересі, а обставини вимагають 

термінового втручання у справи домінуса; 5) особа, яка діє в чужих інтересах, 

усвідомлює, на що спрямовані її дії, і не має на меті виникнення іншого 

цивільно-правового зобов'язання.  

Сторони: як фізичні, так і юридичні особи   Предмет: фактичні дії, 

юридичні, причому вони обмежуються сферою майнових інтересів 

заінтересованої особи і полягають у попередженні, усуненні або зменшенні 

невигідних майнових наслідків  

Гестор зобов’язаний: при першій нагоді повідомити домінуса про свої дії. 

Невиконання цього обов'язку тягне для гестора несприятливі наслідки - він 

втрачає право вимагати відшкодування зроблених витрат (ч. 2 ст. 1160 ЦК). 

Зобов'язаний негайно після закінчення цих дій надати домінусу звіт про ці дії і 

передати їй усе, що при цьому було одержано (ст. 1159 ЦК).  

Головним обов'язком домінуса перед гестором є відшкодування 

останньому фактично зроблених витрат, якщо вони виправдані обставинами, за 

яких були вчинені дії (ст. 1160 ЦК). Під фактично зробленими витратами, які 

виправдані обставинами справи, розуміються такі витрати, без яких майнові 

інтереси домінуса зазнали б шкоди. Ці витрати повинні бути необхідними, 

доцільними та здійснюватися навмисно на користь іншої особи.  
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ВИСНОВКИ З III  ПИТАНН : 

 

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без ії доручення - 

недоговірне зобов 'язання, яке виникає на підставі здійснюваних однією особою 

(гестором) юридичних та/або фактичних дій в умовах небезпеки настання 

невигідних майнових наслідків і неможливості отримати згоду заінтересованої 

особи (домінуса), для її вигоди і яке полягає в обов'язку останнього 

відшкодувати понесені витрати. Сторонами є як фізичні, так і юридичні особи.  

Предметом є фактичні дії, юридичні, причому вони обмежуються сферою 

майнових інтересів заінтересованої особи і полягають у попередженні, усуненні 

або зменшенні невигідних майнових наслідків. 

 

V. ЗО ОВ' ЗАННН , ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК Р ТУВАНН  

ЗДОРОВ  , ЖИТТ  ТА МАЙНА  ОСО И 

 

  Зобов 'язання з рятування здоров'я та життя фізичної особи - це таке 

недоговірне зобов 'язання, яке виникає із односторонньої правомірної дії (дій) 

рятувальника, спрямованої на відвернення реальної загрози здоров 'ю та життю 

іншої особи, і полягає у відшкодуванні державою в повному обсязі шкоди, 

зазнаної рятувальником  (ст. 1161 ЦК). Шкода, завдана особі, яка без 

відповідних повноважень рятувала здоров'я та життя фізичної особи від 

реальної загрози для неї, відшкодовується державою у повному обсязі. 

Управомоченою особою виступає рятувальник - фізична або юридична особа, а 

зобов'язаною - держава в особі спеціально уповноважених органів.  

  Зміст зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи 

складає право рятувальника вимагати, а держави відшкодувати завдану йому 

шкоду в повному обсязі. Останнє передбачає компенсацію як майнових, так і 

немайнових втрат рятувальника (втрачений заробіток, пошкоджене майно, 

витрати на лікування та ін.).Умови виникнення: 1) Існування реальної загрози 

для життя та здоров'я фізичної особи. Саме реальної, а не уявної і відсутньої в 

об'єктивній дійсності.Під загрозою розуміється можлива небезпека. 2) 

Відсутність у рятувальника відповідних повноважень вчиняти рятувальні дії 

стосовно інших осіб. Так, кредиторами в цьому зобов'язанні не можуть 

виступати професійні рятувальники, лікарі, оскільки рятувальні дії для них є 

виконанням професійних обов'язків. 3) Спрямованість дій на рятування здоров 

'я та життя іншої фізичної особи, а не іншого блага (суб'єктивне сприйняття 

рятувальника). Належить оцінити досвідченість, знання потерпілого, його 

вміння орієнтуватись, ступінь раптовості дій, що створили небезпеку, та інші 

конкретні обставини, і з цих позицій вирішувати питання про розумність і 

доцільність дій рятувальника. І якщо вийде, що громадянин діяв явно 

нерозумно і недоцільно, тобто коли йому самому має бути ясною 

невідповідність його дій обстановці, яка склалась, у відшкодуванні шкоди за ст. 

1161 ЦК йому необхідно відмовити. 4) Наявність шкоди у рятувальника. 5) 

Причинний зв'язок між діями, спрямованими на рятування, і шкодою. Без 
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зменшення майнового або немайнового блага на боці рятувальника 

зобов'язання не виникає, оскільки його мета відшкодування шкоди, а не 

виплата винагороди за вчинені дії. 

Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи. 

Ст. 1162 ЦК захищає інтереси особи, яка зазнала шкоди при рятуванні майна 

іншої особи, тобто будь-якого власника - фізичної, юридичної особи, 

територіальної громади чи держави, і закріплює два види таких зобов'язань 

залежно від характеру шкоди на боці рятувальника чи-то майнової чи 

немайнової, до того ж з різним суб'єктним складом. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 1162 ЦК шкода, завдана каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, яка без відповідних 

повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну 

цінність, відшкодовується державою в повному обсязі. Виникає за наступних 

умов: 1)наявність реальної загрози для майна іншої особи; 2) відсутність у 

рятувальника повноважень на рятування майна іншої особи; 3) спрямованість 

дій рятувальника саме на рятування майна іншої особи; 4) істотна цінність 

майна, стосовно якого існує реальна загроза знищення (пошкодження). У 

випадку розбіжностей у поглядах на істотність цінності майна його оцінка 

проводиться судом; 5) завдання рятувальнику шкоди, яка полягає в його 

каліцтві, іншому ушкодженні здоров'я або смерті;6) причинний зв'язок між 

діями рятувальника і завданою йому шкодою. 

Рятувальником в цьому зобов'язанні може бути лише фізична особа, а 

боржником - держава. Спільною умовою як першого, так і другого зобов'язання 

є істотна цінність майна, що рятується.  

1) В силу абз. 1 ч. 2 ст. 1162 ЦК шкода, завдана майну особи, яка без 

відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке 

має істотну цінність, відшкодовується власником (володільцем) цього майна з 

урахуванням його матеріального становища. Специфіка: а) кредиторами і 

боржниками можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи; б) урахування 

при визначенні розміру відшкодування шкоди майнового становища як 

рятувальника, так і власника (володільця) майна; в) обмеження розміру 

відшкодування вартістю майна, яке рятувалось. Умови такі ж, окрім п. 5) 

завдання рятувальнику майнової шкоди, яка полягає у втраті, знищенні, 

пошкодженні його майна при вчиненні рятувальних дій; 

Граничний розмір відшкодування шкоди абз. 3 ч. 2 ст. 1162 ЦК обмежено 

вартістю майна, яке рятувалося. 

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

  Зобов 'язання з рятування здоров'я та життя фізичної особи - це таке 

недоговірне зобов 'язання, яке виникає із односторонньої правомірної дії (дій) 

рятувальника, спрямованої на відвернення реальної загрози здоров’ю та життю 

іншої особи, і полягає у відшкодуванні державою в повному обсязі шкоди, 

зазнаної рятувальником. Зміст зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та 
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життя фізичної особи складає право рятувальника вимагати, а держави 

відшкодувати завдану йому шкоду в повному обсязі. Так, згідно з ч. 1 ст. 1162 

ЦК шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю 

фізичної особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози 

майно іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується державою в 

повному обсязі. Рятувальником в цьому зобов'язанні може бути лише фізична 

особа, а боржником - держава. Спільною умовою як першого, так і другого 

зобов'язання є істотна цінність майна, що рятується. Граничний розмір 

відшкодування шкоди абз. 3 ч. 2 ст. 1162 ЦК обмежено вартістю майна, яке 

рятувалося. 

 

 

V. СТВОРЕНН  ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВЮ, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ 

А О ЮРИДИЧНОЇ ОСІ  

  

В силу ст. 1163 ЦК фізична особа, життю, здоров'ю або майну якої 

загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, 

мають право вимагати її усунення від того, хто її створює.  

Глава 81 ЦК передбачає дві стадії реалізації права фізичних і юридичних 

осіб на захист від створення загрози їх благам. Перша - вимагати усунення 

загрози від того, хто її створює (ст. 1163 ЦК). Друга, втілення в життя якої 

можливе лише у разі невиконання кредитором обов'язку по усуненню загрози, 

полягає в праві кредитора (заінтересованої особи) вимагати від боржника: а) 

вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози; б) відшкодування 

завданої шкоди; в) заборони діяльності, яка створює загрозу (ст. 1164 ЦК). 

На другій стадії, яка починається після незадоволення вимоги, можуть 

скластися три правові ситуації залежно від того, завдана шкода чи ні: а) загроза 

життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи продовжує 

існувати, але шкоду не завдано; б)загроза реалізувалась, тобто призвела до 

заподіяння шкоди, і негативний вплив на час подання позову на охоронювані 

блага продовжується; в) шкода заподіяна, але загрозу усунено. 

 До елементів даного зобов’язання належать наступні юридичні факти: 1) 

небезпека (загроза) завдання шкоди нематеріальним та матеріальним благам; 2) 

створення небезпеки (загрози) завдання шкоди внаслідок порушення 

екологічних норм, норм техніки безпеки; 3) причинно-необхідний зв'язок між 

створенням небезпеки і небезпекою завдання шкоди. Вина як юридичний факт 

відсутня. 

Умовою його виникнення виступає створення небезпеки (загрози) життю, 

здоров'ю або майну фізичної особи чи майну юридичної особи. Суб'єктами 

зобов'язання можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. 

Об'єктами, яким може створюватися загроза стосовно громадян 

виступають, життя, здоров'я та їх майно, для юридичних осіб - їх майно. Зміст 

зобов'язання складають: право заінтересованої особи вимагати усунення 

загрози і обов'язок особи, яка створила загрозу, її усунути (припинення дій, 
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котрими створюється небезпека, вчинення дій, наприклад, коли чинником 

небезпеки є бездіяльність). 

При невиконанні вказаного зобов'язання боржником у зазначений судом 

строк кредитор може використати права, закріплені в ст. 1164 ЦК. Реалізація їх 

призведе до виникнення нових зобов'язань між тими самими сторонами, але з 

новими підставами виникнення і змістом. 

По-перше, це зобов'язання, підставою якого є неусунення загрози 

відповідальною особою у строк, встановлений рішенням суду. Змістом такого 

зобов'язання буде право кредитора вимагати від відповідальної особи вжиття 

невідкладних заходів щодо усунення загрози або заборони діяльності, яка 

створює загрозу, і відповідно обов'язок останньої задовольнити ці вимоги. 

По-друге - зобов'язання по відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок 

неусунення загрози (абз. 2 ч. 1 ст. 1164 ЦК). Підставою цього зобов'язання 

виступає делікт, і відшкодування шкоди відбувається за загальними правилами, 

встановленими ЦК (ст. 1165). В цьому разі умовами зобов'язання виступають: 

1) заподіяння шкоди; 2) протиправна дія або бездіяльність відповідальної 

особи, якою створена загроза, що в подальшому призвела до завдання шкоди; 3) 

причинний зв'язок між протиправною дією або бездіяльністю відповідальної 

особи, які спочатку спричинили створення загрози, і шкодою, що заподіяна; 4) 

вина особи, яка заподіяла шкоду. 

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

Фізична особа, життю, здоров'ю або майну якої загрожує небезпека, а 

також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її 

усунення від того, хто її створює. До елементів даного зобов’язання належать 

наступні юридичні факти: 1) небезпека (загроза) завдання шкоди 

нематеріальним та матеріальним благам; 2) створення небезпеки (загрози) 

завдання шкоди внаслідок порушення екологічних норм, норм техніки безпеки; 

3) причинно-необхідний зв'язок між створенням небезпеки і небезпекою 

завдання шкоди. Вина як юридичний факт відсутня. Умовою його виникнення 

виступає створення небезпеки (загрози) життю, здоров'ю або майну фізичної 

особи чи майну юридичної особи. Суб'єктами зобов'язання можуть виступати 

як фізичні, так і юридичні особи. Об'єктами, яким може створюватися загроза 

стосовно громадян виступають, життя, здоров'я та їх майно, для юридичних 

осіб - їх майно. Зміст зобов'язання складають: право заінтересованої особи 

вимагати усунення загрози і обов'язок особи, яка створила загрозу, її усунути 

(припинення дій, котрими створюється небезпека, вчинення дій, наприклад, 

коли чинником небезпеки є бездіяльність). 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та змісту 

недоговірних зобов’язань, публічної обіцянки винагороди, конкурсу, усунення 

загрози життю, здоров’ю, майну. Навчилися орієнтуватися в чинному 

цивільному законодавстві щодо недоговірних зобов’язань; застосовувати норми 

цивільного права щодо недоговірних зобов’язань до конкретних життєвих 

ситуацій. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню недоговірних зобов’язань між собою. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. 

2. Що таке конкурс? 

3. Дайте визначення нагороди(премії). 

4. Дайте визначення вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її 

доручення. 

5. Назвіть обов’язки гестора. 

6. Що є головним обов’язком домінуса? 

7. Назвіть специфіку зобов’язання, що виникає внаслідок рятування здоров’я, 

життя та майна особи. 

8. Назвіть стадії реалізації права фізичної та юридичної особи на захист від 

створення загрози їх благам. 

 

 

 

ТЕМА № 15 ЗО ОВ  ЗАНН  З ВІДШКОДУВАННН  ШКОДИ ( 

ПРЕДМЕТ, УЧАСНИКИ, СУ  ЄКТ) 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Загальні засади зобов'язань з відшкодування шкоди 

2. Підстави деліктної відповідальності 

3. Розмежування зобов'язань щодо відшкодування шкоди та договірної 

відповідальності, 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

         Знати: систему зобов’язань  з відшкодування шкоди (предмет, учасники, 

суб’єкт). Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права 

на самозахист. Відповідальність за шкоду, завдану працівником. 

Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).  

         Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо системи 

зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного права 

щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що закріплення за державою 

обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість у випадку 

порушення останніх звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а 

також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У зв'язку з цим 

набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму реалізації 

прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію завданої шкоди. 

          Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти 

до розгляду першого питання, яким є : 
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І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВІДШКОДУВАНННЯІ ШКОДИ  

 

Зобов язання з відшкодування шкоди — це такі цивільно-правові 

зобов'язання, в яких потерпіла сторона (кредитор) має право вимагати від 

боржника (заподіювача шкоди) повного відшкодування протиправно завданої 

шкоди шляхом надання відповідного майна в натурі або відшкодування збитків. 

У зв'язку з тим, що підставою для виникнення таких зобов'язань є 

правопорушення (делікт) у правовій літературі такі зобов'язання також 

називають деліктними. Основною функцією для зобов'язань з відшкодування 

шкоди є компенсаторно-відновлювальна функція. 

Предметом зобов'язань з відшкодування шкоди є дії боржника, 

спрямовані на забезпечення найбільш повного відновлення майнових та 

особистих немайнових благ кредитора, яким завдано шкоду. 

Учасниками зобов'язання із завдання шкоди можуть бути громадяни, юридичні 

особи, держава. Кожний із названих суб'єктів може виступати як заподіювач 

шкоди (делінквент) або потерпілий. 

Суб'єктом відповідальності за загальним правилом є особа, яка завдала 

шкоди (громадянин або юридична особа). Винятки із загального правила, коли 

безпосередній заподіювач шкоди і суб'єкт відповідальності не збігаються в 

одній особі, законодавчо визначені і містяться у самому ЦК (наприклад, особа, 

від імені якої діяла уповноважена особа або в інтересах якої діяв заподіювач 

шкоди). Суб'єктний склад зобов'язань з відшкодування шкоди у процесі їх 

розвитку може зазнавати істотних змін. У ньому може відбутися заміна як 

кредитора, так і боржника (за умови суброгації та регресу). 

При суброгації до страхувальника переходять права кредитора щодо 

боржника, який є відповідальним за настання страхового випадку, з набуттям 

страхувальником відповідних прав вимоги до боржника повністю або частково. 

При регресі у боржника за основним зобов'язанням після виконання ним 

зобов'язань перед кредитором виникає право зворотної вимоги (регресу) до 

інших боржників (наприклад, до солідарних боржників). У новому (регресному 

зобов'язанні) боржник також стає кредитором з правом вимоги у розмірі 

виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. 

Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, юридичні особи 

мають право зворотної вимоги до фізичної особи, винної у вчиненні злочину, у 

розмірі коштів, витрачених на лікування особи, яка потерпіла від цього 

злочину. 

Держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою 

органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 

має право зворотної вимоги до цієї особи тільки у разі встановлення в її діях 

складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної 

сили. (ст. 1191 ЦК України). 

Зобов язання з відшкодування шкоди мають певні ознаки: 

По-перше, їх дія поширюється як на майнові, так і на особисті немайнові 

правовідносини, хоча відшкодування шкоди завжди має майновий характер. 
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По-друге, вони виникають внаслідок порушення абсолютних — як 

майнових (наприклад, право власності), так і особистих немайнових прав і благ 

(життя, здоров'я, ділова репутація тощо). 

По-третє, такі зобов'язання мають позадоговірний характер. Це пов'язано 

з тим, що їх виникнення є наслідком порушення абсолютних прав навіть тоді, 

коли потерпілий міг перебувати із заподіювачем шкоди у договірних 

правовідносинах (наприклад, у разі завдання шкоди життю або здоров'ю чи 

внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), але завдання шкоди однією із сторін 

іншій стороні не пов'язане з виконанням зобов'язання, що є змістом цього 

договору). Зобов'язання щодо відшкодування шкоди у цьому випадку виникає 

на підставі закону. 

По-четверте, незалежно від особи — заподіювача шкоди або потерпілого, 

а також від змісту шкоди завдана шкода відшкодовується у повному обсязі. За 

певних обставин обсяги і розмір відшкодування шкоди, яка належить 

потерпілому або його родині, на підставі ст. 1208 ЦК України можуть бути 

збільшені. 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Зобов'язання з відшкодування шкоди — це такі цивільно-правові 

зобов'язання, в яких потерпіла сторона (кредитор) має право вимагати від 

боржника (заподіювача шкоди) повного відшкодування протиправно завданої 

шкоди шляхом надання відповідного майна в натурі або відшкодування збитків. 

Основною функцією для зобов'язань з відшкодування шкоди є компенсаторно-

відновлювальна функція. Предметом зобов'язань з відшкодування шкоди є дії 

боржника, спрямовані на забезпечення найбільш повного відновлення 

майнових та особистих немайнових благ кредитора, яким завдано шкоду. 

Учасниками зобов'язання із завдання шкоди можуть бути громадяни, юридичні 

особи, держава. Кожний із названих суб'єктів може виступати як заподіювач 

шкоди (делінквент) або потерпілий. Суб'єктом відповідальності за загальним 

правилом є особа, яка завдала шкоди (громадянин або юридична особа) 

 

 

ІІ  ПІДСТАВИ ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Для застосування деліктної відповідальності як виду цивільно-правової 

відповідальності необхідною є наявність відповідних умов: а) завданої шкоди; 

б) протиправності у поведінці заподіювача шкоди; в) причинного зв'язку між 

першими двома умовами; г) вини заподіювача шкоди. Названі умови 

визнаються загальними, тому що їх наявність є обов'язковою, за винятком 

випадків, коли інше передбачено законом.  

Шкода  За загальним правилом, особа, яка завдала шкоди майну, зобов'язана 

відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити 

пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. 
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Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається 

відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи 

або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі (ст. 1192 

ЦК України). 

Незалежно від способу відшкодування шкоди особа, яка завдала шкоди, 

на вимогу потерпілого відшкодовує її у повному обсязі, включаючи і 

неодержані доходи. Оскільки законом закріплюється принцип повного 

відшкодування збитків, слід виходити з того, що збитки (прямі та упущена 

вигода) підлягають відшкодуванню з урахуванням офіційного індексу інфляції. 

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України і 

щомісяця публікуються, зокрема, у газеті «Урядовий кур'єр». Повідомлені 

друкованими засобами масової інформації з посиланням на Держкомстат 

України, ці показники згідно зі статтями 19, 21 і 22 Закону України «Про 

інформацію» є офіційними і можуть використовуватись для визначення розміру 

завданих збитків. Якщо після прийняття судом рішення про відшкодування 

збитків, їх розмір збільшився в результаті росту цін на майно або роботи, 

кредитор не позбавлений права пред'явити нову претензію та позов до винної 

особи (Роз'яснення Вищого Арбітражного Суду України № 02-5/223 від 12 

травня 1999 р. «Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфляції» 

(із змінами і доповненнями). 

Протиправність. За загальним правилом, яке базується на принципі 

генерального делікту, будь-яке порушення чужого суб'єктивного права, яке 

спричинило порушення чужого суб'єктивного права, визнається протиправним, 

якщо в законі не зазначено інше. Протиправність поведінки, що може 

виражатись у двох формах (дії або бездіяльність), означає лише будь-яке 

порушення чужого суб'єктивного (у деліктних правовідносинах — 

абсолютного) права, наслідком якого є завдана шкода. 

Для того щоб бути звільненим від відповідальності, заподіювач у 

кожному випадку завдання шкоди повинен обґрунтувати правомірність своєї 

поведінки або своє право на завдання шкоди. Правомірність дій не виключає 

можливості покладення на заподіювача шкоди обов'язку відшкодувати її. 

Водночас обов'язок відшкодувати шкоду, завдану правомірними діями, 

обмежується лише випадками, встановленими законодавством (ст. 1166 ЦК 

України). 

Завдання шкоди правомірними діями, тобто коли особа на законних 

підставах мала право завдати шкоди, за загальним правилом, не 

спричиняє відповідальності  Шкідливими, але не протиправними діями 

будуть: 

1) здійснення професійних функцій особами деяких спеціальностей 

(наприклад, рятувальники, що працюють на рятувальних станціях); 

2) завдання шкоди зі згоди потерпілого у межах, встановлених правовим 

актом (наприклад, згода потерпілого на донорство, ст. 290 ЦК України). Згода 

потерпілого на завдання шкоди виключає протиправність тільки у випадку, 

якщо вона сама по собі є правомірною; 
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3) здійснення свого права у межах, передбачених правовим актом 

(наприклад, знищення будови не забороненим правовими актами способом). 

Такі дії визнаються правомірними, що виключає як застосування і заходів 

цивільно-правової відповідальності, так і обов'язок відшкодувати шкоду. 

До правомірних дій також відносять дії, що застосовуються у разі здійснення 

права на самозахист. Протиправність поведінки за-подіювача шкоди у цьому 

випадку виключається, оскільки його дії були спрямовані на захист наданих 

законом прав та інтересів від посягань на них. Завдання шкоди у цьому випадку 

випливає з того, що, з одного боку, потерпілий своїми діями сам створює 

можливість завдання йому шкоди, а з іншого — завдання шкоди у цьому 

випадку є дозволеним законом способом захисту права (ст. 1169 ЦК ). 

Правомірними також вважаються дії, вчинені у стані крайньої 

необхідності. Крайньою необхідністю визнається стан, в якому завдається 

шкода з метою усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам чи 

інтересам іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за цих умов 

не можна було усунути іншими засобами. 

Дії заподіювача у стані крайньої необхідності не є протиправними, але 

закон не виключає можливості покладення обов'язку щодо відшкодування 

шкоди на особу, що її завдала. Це пов'язано з тим, що потерпілою стає особа, 

яка також не здійснювала протиправних дій і стала жертвою збігу обставин, які 

мали випадковий характер. Тому, за загальним правилом, завдана у стані 

крайньої необхідності шкода повинна бути відшкодована особою, яка її 

завдала. 

Водночас ЦК передбачено можливість і порядок розподілу шкоди, що 

виникла. Так, закон дозволяє суду, виходячи із конкретних обставин справи, 

покласти відшкодування шкоди на третю особу, в інтересах якої було завдано 

шкоду або частково як на третю особу, так і на особу, яка завдала шкоди в 

певній частці, або звільнити їх від відшкодування шкоди частково чи в повному 

обсязі (ст. 1171 ЦК). 

Розподіл належного кожному з учасників правовідносин відшкодування 

відбувається у точно визначених для кожного частках. Такий розподіл 

обов'язку відшкодування шкоди має велике значення, оскільки забезпечує 

відшкодування шкоди потерпілому, надає можливість більш повно врахувати 

обставини конкретного випадку, а також спонукає особу, що діє в стані 

крайньої необхідності, до обачності, коли вона обирає конкретний варіант своєї 

поведінки. 

Вина  Обов'язковою умовою виникнення зобов'язання з відшкодування 

шкоди є наявність вини заподіювана. Форма вини заподіювана шкоди при 

розгляді спорів, що випливають із цивільно-правових зобов'язань про 

відшкодування шкоди, значення не має. Особа, яка завдала шкоди, звільняється 

від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини (ст. 1166 

ЦК України). Винятки із цього загальновстановленого правила можуть 

випливати тільки із закону (статті 1173-1174 ЦК). 
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В окремих випадках, передбачених законом, при вирішенні питання про 

обсяг шкоди, що повинна бути відшкодована, до уваги також може братися 

наявність вини потерпілої особи. Шкода, завдана потерпілому внаслідок його 

умислу, не відшкодовується. 

Якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або 

збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а у разі вини 

особи, яка завдала шкоди, — також залежно від ступеня її вини) розмір 

відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом (ст. 1193 ЦК 

України). 

Преюдиційне значення для суду при вирішенні питання про наявність 

вини у поведінці заподіювача шкоди мають вирок суду з кримінальної справи 

щодо певних подій або особи заподіювача шкоди, а також рішення суду з 

цивільної справи щодо фактів, встановлених судом. В інших випадках питання 

щодо вини конкретних осіб вирішується судом самостійно за результатами 

дослідження всіх обставин та матеріалів справи, у тому числі матеріалів 

слідчих органів . 

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Для застосування деліктної відповідальності як виду цивільно-правової 

відповідальності необхідною є наявність відповідних умов: а) завданої шкоди; 

б) протиправності у поведінці заподіювача шкоди; в) причинного зв'язку між 

першими двома умовами; г) вини заподіювача шкоди. Названі умови 

визнаються загальними, тому що їх наявність є обов'язковою, за винятком 

випадків, коли інше передбачено законом.  

 

 

ІІІ  РОЗМЕЖУВАННН  ЗО ОВ  ЗАНЬ ЩОДО ВІДШКОДУВАННН  

ШКОЛ ДИ ТА ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Вирішуючи питання розмежування зобов язань щодо відшкодування 

шкоди та договірної відповідальності, слід звертати увагу на те, що: 

1) на відміну від договірних зобов’язань делікти виникають з імперативних 

норм, що виключає можливість їх зміни на розсуд сторін; 

2) деліктна відповідальність виникає із правоохоронних правовідносин, а 

договірна — із регулятивних; 

3) основним принципом позадоговірної відповідальності є принцип 

генерального делікту або повного відшкодування шкоди; зменшення розміру 

відшкодування може відбуватися як виняток, але тільки за рішенням суду. 

Водночас розмір відшкодування збитків, завданих кредиторові невиконанням 

або неналежним виконанням зобов'язань за договором, може бути обмежено як 

умовами договору, так і законом; 

4) шкода є обов'язковою умовою для виникнення зобов'язань із 

відшкодування шкоди. Відповідальність за порушення договору, якщо він 
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забезпечений неустойкою, може наставати навіть і за відсутності збитків у 

майновій сфері кредитора; 

5) деліктні правопорушення передбачають відповідальність за чужу вину. 

Навіть якщо батьки несуть відповідальність за шкоду, завдану їх 

неделіктоздатними дітьми, повинна бути доказана вина батьків у 

правопорушенні, що сталося. Для зменшення розміру відповідальності 

заподіювача шкоди береться до уваги не будь-яка вина потерпілого-кредитора, 

а лише його груба необережність. Договірна відповідальність може 

застосовуватися до боржника за правопорушення, скоєне третьою особою 

(наприклад, гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання 

боржником — ст. 560 ЦК; поручитель відповідає перед кредитором за 

порушення зобов'язання боржником — ст. 553 ЦК); 

6) відшкодування шкоди у недоговірних зобов'язаннях, як правило, 

відбувається на солідарних засадах, що викликано необхідністю створення 

більших гарантій відшкодування шкоди, завданої поза договором. У договірній 

відповідальності використовується часткова відповідальність, що викликано 

необхідністю справедливого розподілу обсягів відповідальності між 

правопорушниками, відповідно до вини кожного у скоєному правопорушенні; 

7) як у випадку невиконання договору, так і за зобов'язанням, що виникає 

внаслідок завдання шкоди, чинне законодавство виходить з принципу вини 

контрагента або особи, яка завдала шкоди. Однак щодо зобов'язань, які 

виникають внаслідок завдання шкоди, є винятки з цього загального правила, а 

обов'язок відшкодування завданої шкоди виникає в особи навіть за відсутності 

її вини. 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

На відміну від договірних зобов’язань делікти виникають з імперативних норм, 

що виключає можливість їх зміни на розсуд сторін, але як у випадку 

невиконання договору, так і за зобов'язанням, що виникає внаслідок завдання 

шкоди, чинне законодавство виходить з принципу вини контрагента або особи, 

яка завдала шкоди. Однак щодо зобов'язань, які виникають внаслідок завдання 

шкоди, є винятки з цього загального правила, а обов'язок відшкодування 

завданої шкоди виникає в особи навіть за відсутності її вини. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу системі зобов’язань  з 

відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт). Відшкодуванню шкоди, 

завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист; відповідальності за 

шкоду, завдану працівником; відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

недоліків товарів, робіт (послуг). Навчилися орієнтуватися в чинному 

цивільному законодавстві щодо системи зобов’язань з відшкодування шкоди; 
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застосовувати норми цивільного права щодо зобов’язань з відшкодування 

шкоди до конкретних життєвих ситуацій. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню підстав деліктної відповідальності Маю надію, що цю тему 

ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого наступного засвоєння 

матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». Дякую за увагу. У кого які є 

питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення зобов’язання з відшкодування шкоди. 

2. Хто є суб’єктом відповідальності в зобов’язаннях з відшкодування шкоди? 

3. Назвіть ознаки зобов’язання з відшкодування шкоди. 

4. Назвіть підстави деліктної відповідальності. 

5. Проаналізуйте таку підставу деліктної відповідальності як вина. 

6. Що таке протиправність як умова деліктної відповідальності. 

7. Розкрийте відмінності договірної відповідальності та  зобов'язань щодо 

відшкодування шкоди. 

 

 

ТЕМА № 16 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІ НУ ЖИТТТЮ 

ТА ЗДОРОВ Ю ФІЗИЧНОЇ ОСО И 

 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Особливості відповідальності за шкоду, завдану життю та здоров'ю 

фізичної особи. 

2. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті 

потерпілого. 

3. Порядок відшкодування шкоди, завданої внаслідок каліцтва чи іншого 

ушкодження здоров'я або смерті.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

Навчальна література: 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  
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2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

         Знати: систему зобов’язань  з відшкодування шкоди (предмет, учасники, 

суб’єкт).; відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної 

особи.  

         Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо системи 

зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного права 

щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що закріплення за державою 

обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість у випадку 

порушення останніх звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а 

також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У зв'язку з цим 

набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму реалізації 

прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію завданої шкоди. 

          Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти 

до розгляду першого питання, яким є : 

 

 

І  ОСО ЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ 

ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ Ю ФІЗИЧНОЇ ОСО И 

 

1. Протиправність діяння полягає у тому, що будь-яке діяння, яким 

завдається шкода життю та здоров'ю фізичної особи, як правило, презюмується 

протиправним. Однак в окремих випадках, прямо передбачених у законі, 

шкода, завдана життю та здоров'ю, є правомірною (наприклад, необхідна 

оборона).  

2. Шкода - каліцтво чи інше ушкодження здоров'я або смерть. Смерть 

означає смерть мозку людини, тобто повну і незворотну втрату всіх його 

функцій. Діагностичні критерії смерті мозку встановлюються Міністерством 

охорони здоров'я України (Інструкція щодо констатації смерті людини на 

підставі смерті мозку, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я 

України «Про затвердження нормативно-правових документів з питань 

трансплантації» від 29 вересня 2000 р. № 226). 

Каліцтво: травма та професійне ушкодження здоров'я. Травма 

характеризується раптовим та, як правило, одноразовим зовнішнім впливом на 

організм, внаслідок чого йому завдається фізичне ушкодження, (наприклад, 
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удар, результатом якого є перелом кісток). Професійне захворювання 

характеризується як таке ушкодження здоров'я, що передбачене чинним 

законодавством та стало результатом не одноразового, а систематичного та 

тривалого впливу на організм людини шкідливих факторів, що є характерними 

для цього виду професії. Наприклад, хронічний бронхіт є професійним 

захворюванням осіб, які працюють на шахтах, рудниках, відкритих кар'єрах 

тощо. Інколи наслідком професійного захворювання чи трудового каліцтва 

може стати смертть людини (Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку професійних захворювань» від 8 листопада 2000 р. № 

1662 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 45; Інструкція про 

встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням 

(отруєнням) або трудовим каліцтвом, затверджена наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 15 листопада 2005 р. № 606). 

Інше ушкодження здоров я - будь-яке, не пов'язане з каліцтвом 

пошкодження здоров'я, що настало внаслідок так званого загального 

захворювання. При цьому це загальне захворювання не пов'язане ні з 

специфікою професії, ні з травматичним впливом на організм людини, а є 

видом ушкодження здоров'я внаслідок недотримання заподіювачем шкоди 

встановлених правил та норм (наприклад, коли внаслідок відключення 

опалення особа захворіла на гостре респіраторне захворювання). 

Специфіка шкоди, завданої життю та здоров ю фізичної особи, полягає 

також і в тому, що вона не може бути відшкодована в натурі та оцінена у 

грошовому еквіваленті  Тому об єктом відшкодування буде не зазначена 

шкода, а лише майнові втрати, що зазнала фізична особа внаслідок 

завдання цієї шкоди   

3. Причинно-наслідковий зв'язок має складний характер, що зумовлено 

специфікою завданої шкоди. Тобто слід доводити наявність причинно-

наслідкового зв'язку не тільки між протиправним діянням та каліцтвом чи 

іншим ушкодженням здоров'я або смертю, але й причинно-наслідковий зв'язок 

між цими ушкодженнями життя і здоров'я та зазначеними майновими втратами. 

4. Як і за загальними правилами, вина заподіювача презюмується доти, 

доки він не доведе свою невинність. Однак якщо ця шкода завдається 

незаконними діяннями органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (статті 1173-1175 ЦК), 

судових та правоохоронних органів (ст. 1176 ЦК), джерелом підвищеної 

небезпеки (ст. 1187 ЦК) та в деяких інших випадках, що прямо передбачені 

законом, то вона відшкодовується незалежно від вини особи, яка завдала цю 

шкоду. А в окремих випадках, прямо встановлених у законодавстві, шкода, 

завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи 

внаслідок непереборної сили, також може підлягати відшкодуванню (ч. 3 ст. 

1166 ЦК). 

Особливості відшкодування шкоди, завданої здоров'ю фізичної особи 

внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я. 
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Фізичній особі відшкодовується: заробіток (дохід), втрачений нею 

внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності; 

додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-

курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду 

тощо; моральна шкода, завдана їй унаслідок зазначеного правопорушення. 

Визначення розміру заробітку (доходу), втраченого потерпілим внаслідок 

втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності. Якщо каліцтво 

чи інше ушкодження здоров'я було завдане особі, яка працювала за трудовим 

договором, то розмір втраченого заробітку (доходу), що підлягає 

відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного заробітку 

(доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, з 

урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її 

відсутності — загальної працездатності (ч.І ст. 1197 ЦК). Професійна 

працездатність - здатність особи до виконання певної роботи, що потребує 

певної кваліфікації. Відсоток втрати професійної працездатності особи 

встановлюється медико-соціальною експертизою і на підставі цього особа 

визнається інвалідом І, II або III групи. Загальна працездатність - здатність 

особи до виконання будь-якої некваліфікованої роботи взагалі, яка не потребує 

спеціальних знань та навичок. Відсоток втрати загальної працездатності особи 

встановлюється медико-соціальною експертизою. 

Тобто на розмір втраченого заробітку (доходу) впливають: 

1) середній місячний заробіток потерпілого; 

2) ступінь втрати професійної або загальної працездатності.  

     Середньомісячний заробіток (дохід) слід обчислювати шляхом поділу 

сукупного заробітку (доходу) за дванадцять або за три останні календарні 

місяці роботи, що передували  пошкодженню здоров'я або втраті 

працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я на, 

відповідно, дванадцять або три. Пріоритетність у виборі найкращого 

співвідношення надається потерпілому. При цьому вказане співвідношення, 

яке і становитиме середньомісячний заробіток (дохід), не повинне бути 

меншим п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (ч. 1 ст. 1197 

ЦК).  

      Певну специфіку має обчисленая середньомісячного сукупного доходу 

фізичної особи — підприємця та фізичної особи, яка самостійно забезпечує 

себе роботою (адвокат, особа, зайнята творчою діяльністю тощо). Розмір 

їх втраченого доходу (внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я), 

що підлягає відшкодуванню, визначається з річного доходу, одержаного в 

попередньому господарському році, поділеного на дванадцять. Якщо ці особи 

отримували дохід менше дванадцяти місяців, розмір їхнього втраченого 

доходу визначається співвідношенням сукупної суми доходу та відповідної 

кількості місяців (частини 1, 4 ст. 1198 ЦК). 

Що стосується сукупного заробітку (доходу), то до нього включаються 

всі види оплати праці за трудовим договором за місцем основної роботи і за 

сумісництвом, з яких сплачується податок на доходи громадян у сумах, 
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нарахованих до вирахування податку. У свою чергу, не слід включати до суми 

заробітку (доходу) одноразові виплати, компенсацію за невикористану 

відпустку, вихідну допомогу, допомогу по вагітності та пологах тощо (ч. 3 ст. 

1197 ЦК). Щодо фізичної особи — підприємця та фізичної особи, яка 

самостійно забезпечує себе роботою, то розмір їх сукупного доходу 

обчислюється на підставі даних органу державної податкової служби у сумах, 

нарахованих до вирахування податків (частини 2, 3, 4 ст. 1198 ЦК). 

У разі, якщо потерпілий на момент завдання йому шкоди не працював, його 

середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється, за його бажанням, або 

виходячи з його заробітку до звільнення, або виходячи із звичайного розміру 

заробітної плати працівника його кваліфікації у цій місцевості (ч. 3 ст. 1197 

ЦК). При цьому загальний розмір відшкодування для цієї категорії осіб 

визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (ч. 2 ст. 1195 

ЦК). 

Для загального обчислення розміру втраченого заробітку (доходу) слід 

визначити середньомісячний заробіток (дохід) фізичної особи та співвіднести 

його зі ступенем втрати професійної втрати, а у випадку її відсутності — 

загальної працездатності. Наприклад, коли за трудовим договором особа 

отримувала впродовж останніх трьох місяців відповідно 720, 750 та 780 грн 

і після цього їй було завдане каліцтво, що спричинило втрату професійної 

працездатності на 75% , то обчислити розмір втраченого фізичною особою 

заробітку (доходу)слід так: 

(720+750+780) : 3 х 75 % = 562 грн 50 коп. щомісяця. 

Однак визначена втрата заробітку (доходу) не є сталою величиною. 

Залежно від різних факторів вона може змінюватись як у бік зменшення, так і в 

бік збільшення. 

Зменшення розміру втраченого заробітку (доходу), який підлягатиме 

відшкодуванню, можливе у разі грубої необережності потерпілого (ч. 2 ст. 1193 

ЦК) або залежно від матеріального становища потерпілого (ч. 4 ст. 1193 ЦК). У 

цьому випадку визначається відсоток вини потерпілого у завданні йому шкоди і 

загальна сума втраченого заробітку (доходу) зменшується на відповідний 

відсоток. Коли у завданій шкоді є умисел потерпілого, то така шкода взагалі не 

підлягає відшкодуванню (ч. 1 ст. 1193 ЦК). 

Ще однією підставою зменшення розміру втраченого заробітку (доходу) є 

випадок, коли працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в 

нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди (ст. 1204 ЦК).  

Збільшення обсягу та розміру відшкодування шкоди можливе за договором або 

законом (ч. 4 ст. 1195 ЦК): 

1) якщо працездатність потерпілого знизилася порівняно з тією, яка була у 

нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди (ст. 1203 ЦК); 

2) у разі підвищення вартості життя (ч. 1 ст. 1208 ЦК); 

3) у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати (ч. 2 ст. 1208 ЦК) 

тощо. 
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Збільшення обсягу та розміру відшкодування шкоди можливе на підставі 

рішення суду. 

Певною специфікою наділене визначення заробітку (доходу), втраченого 

внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я малолітньої або 

неповнолітньої особи. Після досягнення малолітнім потерпілим 14 років (учнем 

— 18 років) він має право вимагати відшкодування шкоди, пов'язаної із 

втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з розміру встановленої 

законом мінімальної заробітної плати (ч. 1 ст. 1199 ЦК). 

По-іншому питання вирішуватиметься у випадку, коли потерпілою особою 

буде неповнолітня особа, яка на момент ушкодження здоров'я мала заробіток. У 

цьому випадку завдана шкода має бути відшкодована їй виходячи з розміру її 

заробітку, але не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної 

плати (ч. 2 ст. 1199 ЦК). 

     Ще одним видом видатків, які повинні бути відшкодовані потерпілому 

внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, є його додаткові витрати, 

які викликані необхідністю допомоги та догляду.  Законодавець виходить з 

того, що додаткові витрати відшкодовуються у тому випадку, коли вони є 

обґрунтованими та доведеними, а також коли потерпілий реально потребує 

відповідних видів допомоги та догляду і не вправі претендувати на їх 

безкоштовне отримання. При цьому в ЦК передбачено лише орієнтовний 

перелік можливих додаткових витрат, до яких належать витрати на: посилене 

харчування; санаторно-курортне лікування; придбання ліків; протезування; 

сторонній догляд, ін.. 

Відшкодуванню можуть підлягати навіть і додаткові витрати, які зможуть 

реально виникнути в майбутньому, наприклад, винайдення нового методу 

лікування. Однак у будь-якому разі необхідність цих витрат повинна бути 

доведена відповідною лікарською експертизою (МСЕК) або судом. 

Порядок відшкодування додаткових витрат у випадку втрати працездатності від 

нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання 

встановлюється спеціальним законом (Закон України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 

вересня 1999 р. № 1105-XIV // ВВР. — 1999. — № 46-47). 

Як у випадку відшкодування втраченого заробітку (доходу), так і при 

відшкодуванні додаткових витрат розмір відшкодовуваних витрат може 

збільшуватись у випадках, передбачених договором та законом, та 

зменшуватись у випадках, прямо передбачених законом. Однак при 

відшкодуванні додаткових витрат є певна специфіка: при визначенні розміру 

додаткових витрат, що пов'язані з завданням каліцтва чи іншого ушкодження 

здоров'я вина потерпілого не враховується (ч. З ст. 1193 ЦК). Крім того, на 

відміну від втраченого заробітку (доходу), який малолітньому не 

відшкодовується, додаткові витрати підлягають відшкодуванню в повному 

обсязі (ч. 1 ст. 1199 ЦК). 
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Крім відшкодування втраченого заробітку (доходу) та додаткових витрат, 

особа, якій завдане каліцтво чи інше ушкодження здоров'я, має право вимагати 

відшкодування їй моральної шкоди (ст. 1168 ЦК). Моральна шкода 

відшкодовується незалежно від вини заподіювача у випадку, якщо вона завдана 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я внаслідок дії джерела підвищеної 

небезпеки (ч. 2 ст. 1167 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Протиправність діяння полягає у тому, що будь-яке діяння, яким 

завдається шкода життю та здоров'ю фізичної особи, як правило, презюмується 

протиправним. Фізичній особі відшкодовується: заробіток (дохід), втрачений 

нею внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності; 

додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-

курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду 

тощо; моральна шкода, завдана їй унаслідок зазначеного правопорушення. 

Певною специфікою наділене визначення заробітку (доходу), втраченого 

внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я малолітньої або 

неповнолітньої особи. Після досягнення малолітнім потерпілим 14 років (учнем 

— 18 років) він має право вимагати відшкодування шкоди, пов'язаної із 

втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з розміру встановленої 

законом мінімальної заробітної плати. Крім відшкодування втраченого 

заробітку (доходу) та додаткових витрат, особа, якій завдане каліцтво чи інше 

ушкодження здоров'я, має право вимагати відшкодування їй моральної шкоди. 

Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини заподіювача у випадку, 

якщо вона завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я внаслідок дії 

джерела підвищеної небезпеки. 

 

 

ІІ  ОСО ЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННН  ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ 

ВНАСЛІДОК СМЕРТІ ПОТЕРПІЛОГО 

 

Специфіка цього делікту полягає в тому, що у разі смерті потерпілого 

право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його 

утриманні або мали на день його смерті право на одержання від нього 

утримання, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті (ч. 1 ст. 

1200 ЦК). Шкода відшкодовується: 

1) дитині, яка має право на відшкодування шкоди до досягнення нею 18 

років, (у випадку, коли дитина є учнем або студентом, — до закінчення 

навчання, але не більш як до досягнення ним 23 років); 

2) чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам), які досягли пенсійного 

віку, встановленого законом, — довічно; 

3) інваліду, якого потерпілий зобов'язаний був утримувати, відшкодування 

виплачується впродовж строку їх інвалідності; 
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    4) одному з батьків (усиновлювачів) або другому з подружжя чи іншому 

членові сім'ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і 

здійснюють догляд за: дітьми, братами, сестрами, внуками померлого, — до 

досягнення останніми 14 років; 

5) іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого, — 

протягом п'яти років після його смерті. 

Зазначеним особам протягом вказаного строку відшкодовується шкода у 

розмірі середньомісячного заробітку (доходу) потерпілого з вирахуванням 

частки, що припадала на нього самого та працездатних осіб, які перебували на 

його утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди. 

Середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого розраховується за 

аналогічними правилами, встановленими для відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я. При цьому до складу доходів 

потерпілого також включаються пенсія, суми, що належали йому за договором 

довічного утримання (догляду), та інші аналогічні виплати, які він одержував 

(ч. 2 ст. 1200 ЦК). 

Однак слід зауважити, що до розміру відшкодування, який виплачується 

уповноваженим особам унаслідок смерті годувальника, не зараховується розмір 

пенсії, призначеної внаслідок втрати годувальника, та інші їхні доходи (ч. 3 ст. 

1200 ЦК). 

Визначений сукупний розмір відшкодування не може бути зменшений 

навіть у разі, коли завданню смерті сприяла вина потерпілого (ч. 3 ст. 1193 ЦК). 

І лише залежно від матеріального становища потерпілого (крім випадків, коли 

шкоди завдано вчиненням злочину) суд може зменшити розмір відшкодування 

шкоди, завданої фізичною особою (ч. 4 ст. 1193 ЦК). 

На відміну від зменшення, збільшення розміру відшкодування шкоди, 

завданої смертю годувальника, може відбуватись на підставі, що прямо 

передбачена законом (абзац 2 ч. 4 ст. 1200 ЦК): підвищення вартості життя; 

збільшення розміру мінімальної заробітної плати (ст. 1208 ЦК) тощо. 

Збільшення обсягу та розміру можливе на підставі рішення суду. 

Визначений кінцевий розмір відшкодування, обчислений для кожної з 

осіб, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, 

не підлягає подальшому перерахункові, крім випадків: народження дитини, 

зачатої за життя і народженої після смерті годувальника; призначення 

(припинення) виплати відшкодування особам, що здійснюють догляд за дітьми, 

братами, сестрами, внуками померлого (ч. 4 ст. 1200 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Специфіка відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті потерпілого 

полягає в тому, що у разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди 

мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його 

смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, 

народжена після його смерті. Визначений кінцевий розмір відшкодування, 
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обчислений для кожної з осіб, які мають право на відшкодування шкоди, 

завданої смертю годувальника, не підлягає подальшому перерахункові, крім 

випадків: народження дитини, зачатої за життя і народженої після смерті 

годувальника; призначення (припинення) виплати відшкодування особам, що 

здійснюють догляд за дітьми, братами, сестрами, внуками померлого. 

 

ІІІ  ПОР ДОК ВІДШКОДУВАННН  ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК 

КАЛІЦТВА ЧИ ІНШОГО УШКОДЖЕНН  ЗДОРОВ   А О СМЕРТІ 

 

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 

або смертю потерпілого, за загальним правилом, здійснюється щомісячними 

платежами (ч. 1 ст. 1202 ЦК). Цей принцип ґрунтується на тому, що особа, яка 

повинна відшкодовувати таку шкоду, отримує свій заробіток (доходи) 

переважно в помісячному режимі, або сума відшкодування може бути 

виплачена одноразово, але не більш як за три роки наперед (абзац 2 ч. 1 ст. 1202 

ЦК). 

Моральна шкода відшкодовується одноразово або шляхом здійснення 

щомісячних платежів (ч. 1 ст. 1168 ЦК). Згідно з ч. 2 ст. 1202 ЦК стягнення 

додаткових витрат може бути здійснене наперед у межах строків, встановлених 

на основі висновку відповідної лікарської експертизи, а також у разі 

необхідності попередньої оплати послуг і майна (придбання путівки, оплата 

проїзду, оплата спеціальних транспортних засобів тощо). 

Так, потерпілий має право на збільшення розміру відшкодування шкоди, 

якщо його працездатність знизилася порівняно з тією, яка була у нього на 

момент вирішення питання про відшкодування шкоди (ст. 1203 ЦК). І навпаки, 

особа, на яку покладено обов'язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров'я потерпілого, має право вимагати зменшення 

розміру відшкодування шкоди, якщо працездатність потерпілого зросла 

порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про 

відшкодування шкоди (ст. 1204 ЦК). 

За аналогічних обставин може бути змінено розмір відшкодування шкоди 

залежно від матеріального становища особи, яка завдала шкоди життю чи 

здоров'ю фізичної особи, крім випадків, коли шкоди завдано вчиненням 

злочину (ч. 4 ст. 1193 ЦК). 

Розмір відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю, може зрости у випадках: 1) підвищення вартості життя (ч. 

1 ст. 1208 ЦК); 2) збільшення розміру мінімальної заробітної плати (ч. 2 ст. 

1208 ЦК). При цьому в першому випадку матиме місце індексація, у другому — 

відповідне збільшення вказаної суми. Однак в обох випадках це питання 

вирішуватиметься судом на підставі заяви потерпілого. 

Певною специфікою наділений і порядок відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, за яким зобов'язаним 

суб'єктом є юридична особа, яка припиняє свою діяльність. Тут слід виділяти 

два випадки: 1) коли припинення юридичної особи відбувається шляхом 
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реорганізації; 2) коли припинення юридичної особи відбувається шляхом 

ліквідації. 

У разі реорганізації виплата щомісячних платежів покладається на її 

правонаступників, які стають зобов'язаними суб'єктами за всіма видами вимог, 

в тому числі і за вимогами про збільшення розміру відшкодування шкоди (ч. 1 

ст. 1205 ЦК). У разі ліквідації платежі, належні потерпілому або особам, які 

мають право на отримання такого відшкодування внаслідок смерті 

годувальника, мають бути капіталізовані (тобто узагальнені в єдину суму за 

весь прогнозований строк виплат) для виплати їх потерпілому або зазначеним 

особам. Якщо у юридичної особи, що ліквідується, не вистачає коштів для 

капіталізації платежів, які підлягають сплаті, обов'язок щодо їх капіталізації 

покладається на ліквідаційну комісію на підставі рішення суду за позовом 

потерпілого (ч. 2 ст. 1205 ЦК України). 

 

ВИСНОВКИ З III  ПИТАНН : 

 

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 

або смертю потерпілого, за загальним правилом, здійснюється щомісячними 

платежами. Моральна шкода відшкодовується одноразово або шляхом 

здійснення щомісячних платежів. Певною специфікою наділений і порядок 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю, за яким зобов'язаним суб'єктом є юридична особа, яка припиняє свою 

діяльність. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу системі зобов’язань  з 

відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт); відповідальності за шкоду, 

заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи.  Навчилися орієнтуватися в 

чинному цивільному законодавстві щодо системи зобов’язань з відшкодування 

шкоди; застосовувати норми цивільного права щодо зобов’язань з 

відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню зобов’язань з відшкодування шкоди.  

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення професійного захворювання. 

2. В чому полягає специфіка шкоди, завданої життю та здоров’ю фізичної 

особи? 

3. Що впливає на розмір втраченого заробітку? 

4. Що включається до сукупного заробітку(доходу)? 

5. Розкрийте особливості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок смерті 

потерпілого. 

6. Як розраховується середньомісячний заробіток(дохід) потерпілого? 

7. Дайте визначення додаткових витрат. 

 

 

 

 

ТЕМА № 17 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ ЗАПОДІ НУ 

МАЛОЛІТНІМИ, НЕПОВНОЛІТНІМИ, НЕДІЄЗДАТНИМИ, 

О МЕЖЕНО ДІЄЗДАТНИМИ ОСО АМИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ШКОДУ, ЗАПОДІ НУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 

ВІДПОВІДААЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ 

ПРАВООХОРОНННИМИ ТА СУДОВИМИ ОРГАНАМИ  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. 

2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою 

3. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою, особою, яка 

обмежена у дієздатності, 

та особою, яка не може усвідомлювати значення своїх дій та (чи) керувати 

ними (адієздатною особою). 

4. Особливості відшкодування шкоди, завданої органами державної влади. 

5. Особливості відповідальності за шкоду, завдану правоохоронними та 

судовими органами 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

         Знати: систему зобов’язань  з відшкодування шкоди (предмет, учасники, 

суб’єкт); відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, 

недієздатними, обмежено дієздатними особами; відповідальність за шкоду, 

заподіяну органами державної влади; відповідальність за шкоду, завдану 

правоохоронними та судовими органами.  

         Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо системи 

зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного права 

щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що закріплення за державою 

обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість у випадку 

порушення останніх звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а 

також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У зв'язку з цим 

набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму реалізації 

прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію завданої шкоди. 

          Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти 

до розгляду першого питання, яким є : 

 

 

І  ВІДШКОДУВАННН  ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ МАЛОЛІТНЬОЮ 

ОСО ОЮ 

 

За загальним правилом, деліктна відповідальність покладається на осіб, 

які є повністю дієздатними (здатними своїми діями набувати та реалізовувати 

свої права та створювати для себе і виконувати цивільні обов'язки), а головне 

— деліктоздатними (здатними нести відповідальність за свої дії). Критерієм цієї 

диференціації є наявність в особи достатнього рівня психічного розвитку та 

життєвого досвіду для того, щоб адекватно оцінювати значення своїх дій та 

керувати ними. Однак доволі часто виникають ситуації, коли шкода завдається 

особами, які залежно від різних обставин не можуть повною мірою 
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усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. У цьому випадку слід 

говорити про деліктні зобов'язання з так званим дефектним суб'єктним 

складом  До таких видів деліктів належать: 

1) відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою; 

2) відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою; 

3) відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою; 

4) відшкодування шкоди, завданої обмежено дієздатною особою; 

5) відшкодування шкоди, завданої особою, яка не усвідомлювала значення 

своїх дій та (або) не могла керувати ними (адієздатною особою). 

Згідно з чинним законодавством малолітніми визнаються фізичні особи, 

які не досягли віку 14 років (ст. 31 ЦК). Ці особи, незважаючи на те, що 

наділені частковою цивільною дієздатністю, визнаються повністю 

неделіктоздатними, однак шкода, яка завдається цими особами, підлягає 

відшкодуванню. Так, відповідальність за шкоду, завдану малолітніми особами, 

покладається на їх батьків (усиновлювачів) або опікунів чи інших фізичних 

осіб, які на правових підставах здійснюють виховання малолітньої особи (ч. 1 

ст. 1178 ЦК). Аналогічний порядок поширюється і на заклади, які за законом 

здійснюють щодо малолітніх функції опікуна (ч. 3 ст. 1178 ЦК). При цьому 

відповідальність цих осіб базується на загальних умовах відповідальності за 

завдання шкоди. 

Крім цього, законодавець встановлює також і відповідальність 

навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу, що 

зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, а також особи, яка здійснює нагляд за 

малолітньою особою на підставі договору (ч. 2 ст. 1178 ЦК), за шкоду, завдану 

малолітньою особою під час перебування під наглядом цих закладів чи осіб. 

Протиправність діяння буде полягати у тому, що ці особи неналежно 

виконували покладений на них згідно із законом чи договором обов'язок 

здійснювати виховання та (чи) нагляд за малолітнім. Так, батьки 

(усиновлювачі) або опікуни чи інші фізичні особи, які на правових підставах 

здійснюють виховання малолітньої особи, а також заклади, які здійснюють 

щодо малолітнього функцію опікуна, відповідають саме за неналежні 

виховання та нагляд, а вже навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, чи 

інші заклади та особи, що зобов'язані здійснювати нагляд за малолітнім, — 

лише за неналежний нагляд. 

Якщо це стосується батьків, то відповідальність буде покладена на обох 

незалежно від того, проживають вони разом чи окремо, оскільки обов'язок 

здійснювати належне виховання та нагляд за малолітнім є рівним для обох з 

них. У випадку, коли батьки були позбавлені батьківських прав, обов'язок 

відшкодовувати завдану шкоду за протиправні діяння своїх малолітніх дітей 

лежить на них ще протягом трьох років після позбавлення батьківських прав 

(ст. 1183 ЦК).  

У ЦК України вперше введена можливість покладення відповідальності 

на фізичних осіб, які здійснюють виховання та (чи) нагляд за малолітніми на 

правових підставах (гувернантки, няні, домашні вчителі, репетитори тощо), 
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переважне місце серед яких посідає договір. Протиправним діянням у цьому 

випадку буде невиконання чи неналежне виконання обов'язку здійснювати 

виховання та (чи) нагляд за малолітнім, покладеного на них згідно з договором 

чи іншою правовою підставою.  

Законодавець визначає перелік юридичних осіб, які відповідають за 

шкоду, завдану малолітнім: навчальний заклад (школа, дитячий садок), заклад 

охорони здоров'я (лікарня, поліклініка) чи інший заклад, що зобов'язаний 

здійснювати нагляд за нею (літній табір відпочинку, приймальник-

розподільник), а також заклад, який за законом здійснює щодо малолітнього 

функції опікуна (дитячий будинок, інтернат). Протиправним діянням вважаться 

саме невиконання чи неналежне виконання обов'язку здійснювати нагляд за 

малолітніми. Обов'язку здійснювати виховання малолітніх, крім випадку, коли 

цей заклад здійснює щодо них функції опікуна, законодавець для юридичних 

осіб не передбачає. 

Що стосується причинно-наслідкового зв'язку, то в цьому разі має бути 

встановлено, що шкоди завдано малолітнім саме внаслідок неналежного 

виховання та (або) нагляду з боку осіб, які відповідають за це діяння. 

Вина усіх зазначених осіб, які несуть відповідальність за цей вид делікту, 

презюмується, тобто вони вважаються винними, якщо не доведуть, що шкоди 

завдано не з їх вини, тобто що вона не є наслідком несумлінного здійснення або 

ухилення ними від здійснення виховання та (чи) нагляду за малолітньою 

особою. 

Однак в окремих випадках доволі важко встановити, чия винна та 

протиправна поведінка стала причиною завдання шкоди малолітнім. І тому 

законодавець вводить правило: якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини 

батьків (усиновлювачів) або опікуна, так і з вини закладів або особи, що 

зобов'язана здійснювати нагляд за нею, батьки (усиновлювачі), опікун, заклади 

та особи несуть дольову відповідальність (ч. 4 ст. 1178 ЦК). Розмір часток, у 

межах яких ці особи нестимуть відповідальність, визначається за домовленістю 

між ними або за рішенням суду відповідно до частки вини кожного з них. 

Такий самий принцип дольової відповідальності встановлюється 

законодавцем і у випадку, коли шкода завдається спільними діями кількох 

малолітніх осіб (ч. 1 ст. 1181 ЦК). У цьому разі відповідальність покладається 

на їхніх батьків (усиновлювачів) чи опікунів у частці, яка визначається за 

домовленістю між ними або за рішенням суду відповідно до частки вини 

кожного з них. І лише у разі, коли в момент завдання шкоди кількома 

малолітніми особами одна із них перебувала в закладі, який за законом 

здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у 

частці, яка визначається тільки за рішенням суду (ч. 2 ст. 1181 ЦК). 

Обов'язок батьків (усиновлювачів), опікунів чи інших фізичних осіб, які 

на правових підставах здійснюють виховання малолітньої особи, щодо 

відшкодування шкоди, завданої малолітніми, не припиняється навіть у разі 

досягнення малолітніми повноліття (ч. 5 ст. 1178 ЦК). Однак із цього 

загального правила законодавець робить єдиний виняток, який зводиться до 
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того, що малолітня особа може бути зобов'язана судом частково або в 

повному обсязі відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до 14 років, але лише 

за повної сукупності таких умов: 

1) ця шкода завдана життю або здоров'ю потерпілого; 

2) малолітня особа після досягнення повноліття має достатні для цього 

відшкодування кошти; 

3) батьки (усиновлювачі), опікуни чи інші фізичні особи, які на правових 

підставах здійснювали виховання малолітньої особи, на яких було покладено 

обов'язок щодо відшкодування шкоди, завданої малолітнім, є 

неплатоспроможними або померли. 

Відшкодувавши шкоду, завдану малолітніми, жодна з фізичних та 

юридичних осіб, які визнані зобов'язаними суб'єктами за цим видом делікту, не 

мають права зворотної вимоги (регресу) до малолітньої особи (ч. 4 ст. 1191 

ЦК). 

 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Згідно з чинним законодавством малолітніми визнаються фізичні особи, 

які не досягли віку 14 років. Ці особи, незважаючи на те, що наділені частковою 

цивільною дієздатністю, визнаються повністю неделіктоздатними, однак 

шкода, яка завдається цими особами, підлягає відшкодуванню. Так, 

відповідальність за шкоду, завдану малолітніми особами, покладається на їх 

батьків (усиновлювачів) або опікунів чи інших фізичних осіб, які на правових 

підставах здійснюють виховання малолітньої особи. Протиправність діяння 

буде полягати у тому, що ці особи неналежно виконували покладений на них 

згідно із законом чи договором обов'язок здійснювати виховання та (чи) нагляд 

за малолітнім. Вина усіх зазначених осіб, які несуть відповідальність за цей вид 

делікту, презюмується, тобто вони вважаються винними, якщо не доведуть, що 

шкоди завдано не з їх вини, тобто що вона не є наслідком несумлінного 

здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та (чи) нагляду за 

малолітньою особою. 

 

 

II. ВІДШКОДУВАНН  ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕПОВНОЛІТНЬОЮ 

ОСО ОЮ 

  

Згідно зі ст. 32 ЦК неповнолітніми визнають фізичних осіб віком від 14 

до 18 років. Попри те, що ці особи наділені неповною цивільною дієздатністю, 

вони визнаються повністю деліктоздатними (ч. 1 ст. 1179 ЦК), а отже, такими, 

що можуть самостійно у повному обсязі нести покладену на них 

відповідальність. Але у разі відсутності у неповнолітньої особи майна, 

достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується 

субсидіарно її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, а у випадку, 
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якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо 

неї функції піклувальника, то і цим закладом (ч. 2 ст. 1179 ЦК). 

Субсидіарність полягає в тому, що основна вимога про відшкодування 

завданої шкоди пред'являється до неповнолітнього, і лише у разі відсутності у 

неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею 

шкоди, як співвідповідачі будуть факультативно притягуватись до 

відповідальності батьки й інші вказані особи. 

Коли майна неповнолітнього виявиться цілком достатньо для того, щоб 

відшкодувати завдану ним шкоду в повному обсязі, питання про притягнення 

цих осіб не виникає взагалі. 

При цьому батьки (усиновлювачі), піклувальники та заклад, що виконує 

функції піклувальника, будуть відшкодовувати завдану неповнолітнім шкоду 

тільки у тій частці, яка залишилась після того, як шкоду відшкодував 

неповнолітній, а у випадку, коли у неповнолітнього взагалі немає майна, — в 

повному обсязі. 

Протиправність поведінки вказаних осіб полягає у тому, що вони 

неналежно виконали покладений на них обов'язок виховання та нагляду за 

неповнолітнім. При цьому вина батьків (усиновлювачів), піклувальників та 

закладу, що виконує функції піклувальника, за неналежне виховання та нагляд 

за неповнолітнім презюмується, тобто вони відповідатимуть за завдану ним 

шкоду, якщо не доведуть, що вона завдана не з їхньої вини. 

Певна специфіка притаманна випадку відшкодування шкоди, завданої 

спільними діями кількох неповнолітніх осіб. У цьому разі шкода 

відшкодовується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними 

або за рішенням суду (ч. 1 ст. 1182 ЦК), а якщо одна із них на момент завдання 

шкоди перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції 

піклувальника, то цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, що 

визначається тільки за рішенням суду (ч. 2 ст. 1182 ЦК). 

Вказані особи звільняються від субсидіарної відповідальності за 

протиправне діяння неповнолітнього у разі: 

1) коли неповнолітня особа, яка завдала шкоди, досягне повноліття (ч. 3 ст. 

1179 ЦК); 

2) коли неповнолітня особа, яка завдала шкоди, стане власником майна, 

достатнього для відшкодування шкоди до досягнення нею повноліття (ч. 3 ст. 

1179 ЦК). 

Законодавство передбачає й інші способи набуття повної цивільної 

дієздатності (ч. 2 ст. 34 та ст. 35 ЦК). І тому для неповнолітніх осіб, які набули 

повної цивільної дієздатності, наприклад, шляхом реєстрації шлюбу чи 

емансипації, встановлюється специфічний порядок відшкодування шкоди. При 

цьому правові наслідки відшкодування ставляться у залежність від того, чи 

була згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників на набуття 

неповнолітньою особою повної дієздатності. У разі, коли такої згоди не було 

(наприклад, у випадку державної реєстрації шлюбу чи емансипації на підставі 

рішення суду), то неповнолітній відшкодовує завдану ним шкоду самостійно на 
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загальних підставах (ч. 1 ст. 1180 ЦК). Коли ж батьки (усиновлювачі) або 

піклувальники дали свою згоду на набуття неповнолітнім повної цивільної 

дієздатності, то вони продовжують нести субсидіарну відповідальність за 

шкоду, завдану неповнолітнім до досягнення ним повноліття, якщо не 

доведуть, що шкоди завдано не з їх вини (ч. 2 ст. 1180 ЦК). 

Відшкодувавши шкоду, завдану неповнолітньою особою, батьки 

(усиновлювачі), піклувальники, а також заклади, що здійснюють щодо 

неповнолітнього функції піклувальника, позбавляються права зворотної вимоги 

(регресу) до неповнолітньої особи (ч. 4 ст. 1191 ЦК). 

 

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Згідно зі ст. 32 ЦК неповнолітніми визнають фізичних осіб віком від 14 

до 18 років. Попри те, що ці особи наділені неповною цивільною дієздатністю, 

вони визнаються повністю деліктоздатними, а отже, такими, що можуть 

самостійно у повному обсязі нести покладену на них відповідальність. Але у 

разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування 

завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується субсидіарно її батьками 

(усиновлювачами) або піклувальником. Субсидіарність полягає в тому, що 

основна вимога про відшкодування завданої шкоди пред'являється до 

неповнолітнього, і лише у разі відсутності у неповнолітньої особи майна, 

достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, як співвідповідачі будуть 

факультативно притягуватись до відповідальності батьки й інші вказані особи. 

 

III. ВІДШКОДУВАННН  ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕДІЄЗДАТНОЮ 

ОСО ОЮ, ОСО ОЮ,  КА О МЕЖЕНА В ДІЄЗДАТНОСТІ, ТА 

ОСО ОЮ,  КА НЕ МОЖЕ УСВІДОМЛЮВАТИ ЗНАЧЕНН  СВОЇХ ДІЙ 

ТА (ЧИ) КЕРУВАТИ НИМИ (АДІЄЗДАТНОЮ ОСО ОЮ) 

 

Недієздатною є фізична особа, яка визнана такою судом, оскільки не 

може усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними внаслідок 

хронічного, стійкого психічного розладу (ст. 39 ЦК). Оскільки ця фізична особа 

є недієздатною, то вона також є і неделіктоздатною, тобто такою, що не здатна 

нести відповідальність за завдану нею шкоду. 

Згідно з ч. 1 ст. 1184 ЦК шкода, завдана недієздатною фізичною особою, 

відшкодовується опікуном або закладом, який зобов'язаний здійснювати нагляд 

за нею (психіатричні лікарні, диспансери, клініки, інтернати тощо). Питання 

про можливість притягнення до відповідальності за шкоду батьків 

(усиновлювачів) недієздатної особи має вирішуватись позитивно лише у 

випадку, коли вони визнані опікунами. 

Оскільки на недієздатну особу неможливо здійснювати виховний вплив, 

бо вона не може усвідомлювати значення своїх дій та (чи) керувати ними, то 

основним протиправним діянням, за яке наступає відповідальність зобов'язаних 
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суб'єктів, є невиконання покладеного на них обов'язку здійснювати нагляд за 

недієздатним. 

Вина опікунів або закладу, який зобов'язаний здійснювати нагляд за 

недієздатним презюмується, тобто вони відповідають за завдану недієздатним 

шкоду, якщо не доведуть, що шкода була завдана не з їх вини. 

Обов'язок відшкодувати шкоду опікуном або закладом, який зобов'язаний 

здійснювати нагляд за недієздатним, не припиняється у разі поновлення в 

цивільній дієздатності особи, яка була визнана недієздатною у порядку ст. 42 

ЦК. 

Відшкодувавши шкоду, завдану недієздатною особою, опікун та заклад, 

який зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, позбавляються зворотного права 

вимоги (регресу) до недієздатної особи (ч. 4 ст. 1191 ЦК). 

Однак незважаючи на загальне правило, що за шкоду, завдану 

недієздатною особою, відповідальність несе своїм майном опікун, законодавець 

вводить певні умови (ч. 2 ст. 1184 ЦК), за повної сукупності яких шкода може 

бути відшкодована з майна самої недієздатної особи. До таких умов належать: 

смерть опікуна або відсутність у нього майна, достатнього для відшкодування 

шкоди; 

1) наявність достатнього для відшкодування майна у недієздатної особи; 

2) шкода, яка має бути відшкодована, завдана каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого. 

Відшкодування такої шкоди за рахунок майна недієздатної особи може 

проводитися частково або в повному обсязі і лише за рішенням суду. 

Іншим видом специфічних суб'єктів є особи, які обмежені в дієздатності на 

підставах і в порядку, що передбачений в ст. 36 ЦК. 

Ст. 1185 ЦК України вводиться норма, згідно з якою шкода, завдана 

фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, відшкодовується нею 

на загальних підставах. Це означає, що хоча дієздатність цієї особи обмежена, 

вона наділена повним обсягом деліктоздатності, що унеможливлює 

притягнення до відповідальності за шкоду, завдану такими особами, інших 

осіб, наприклад, піклувальників. 

Іноді фізичні особи, які є повністю деліктоздатними (повністю, не 

повністю та обмежено дієздатні особи) можуть завдати шкоди у стані, коли 

вони не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними 

(адієздатна особа). Цей стан може бути наслідком тимчасової втрати 

свідомості, афекту, психічної чи іншої хвороби, сп'яніння тощо. У зв'язку з тим, 

що у зазначених діях особи, як правило, немає вини, то за загальним правилом 

шкода, завдана фізичною особою, яка в момент її завдання не усвідомлювала 

значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, не відшкодовується (ч. 1 ст. 

1186 ЦК). Однак за певних обставин така шкода все-таки може підлягати 

відшкодуванню. 

По-перше, суд може, враховуючи матеріальне становище потерпілого та 

особи, яка завдала шкоди, постановити рішення про відшкодування фізичною 
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особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати 

ними, завданої шкоди частково або у повному обсязі (ч. 1 ст. 1186 ЦК). 

По-друге, якщо такий стан не залежав від її волі, то відповідальність до 

цієї особи не застосовується. Але коли фізична особа, яка завдала шкоди, сама 

довела себе до стану, в якому вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) 

не могла керувати ними в результаті вживання нею спиртних напоїв, 

наркотичних засобів, токсичних речовин тощо, то шкода, завдана нею, 

відшкодовується на загальних підставах (абзац 2 ч. 1 ст. 1186 ЦК). 

По-третє, що стало підставою стану фізичної особи. Якщо такий стан був 

наслідком психічного розладу або недоумства особи, то відповідальність за 

завдану в такому стані шкоду згідно з ч. 2 ст. 1186 ЦК може покладатися на 

чоловіка (дружину), батьків, повнолітніх дітей, але лише за таких умов: вони 

знали про психічний розлад або недоумство особи; вони проживали разом з 

особою; вони не вжили заходів щодо запобігання шкоді. Постановляється 

судом. 

 

ВИСНОВКИ З III  ПИТАНН : 

 

Недієздатною є фізична особа, яка визнана такою судом, оскільки не 

може усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними внаслідок 

хронічного, стійкого психічного розладу. Шкода, завдана недієздатною 

фізичною особою, відшкодовується опікуном або закладом, який зобов'язаний 

здійснювати нагляд за нею. Оскільки на недієздатну особу неможливо 

здійснювати виховний вплив, бо вона не може усвідомлювати значення своїх 

дій та (чи) керувати ними, то основним протиправним діянням, за яке наступає 

відповідальність зобов'язаних суб'єктів, є невиконання покладеного на них 

обов'язку здійснювати нагляд за недієздатним. Вина опікунів або закладу, який 

зобов'язаний здійснювати нагляд за недієздатним презюмується, тобто вони 

відповідають за завдану недієздатним шкоду, якщо не доведуть, що шкода була 

завдана не з їх вини. 

 

IV. ОСО ЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАНН  ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ 

ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

 Особливості відшкодування шкоди, завданої органами державної влади 

Згідно зі ст. 56 Конституції України кожен має право на відшкодування за 

рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та 

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Це право є важливою 

гарантією реалізації принципу відповідальності держави перед людиною за 

свою діяльність (ст. 3 Конституції України).  

Однак ця норма є лише загальною правовою засадою, яка дістає свій 

подальший розвиток у статтях 1173-1175 ЦК: шкода, завдана фізичній або 
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юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 1173 

ЦК), посадовими або службовими особами цих органів (ст. 1174 ЦК), а також 

шкода, завдана в результаті прийняття зазначеними органами нормативно-

правового акта, що був визнаний незаконним і скасований (ст. 1175 ЦК), 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом 

місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів та їх посадових чи 

службових осіб. 

Найсуттєвішою відмінністю цього виду спеціального делікту є 

суб єктний склад заподіювачів шкоди  До них, зокрема, належать: 

— органи державної влади, тобто колегіальні та одноособові органи, наділені 

юридично визначеними владними повноваженнями та необхідними засобами 

для здійснення функцій і завдань держави. Йдеться про органи всіх гілок 

державної влади: законодавчої (Верховна Рада України), судової (Верховний 

Суд України, Вищий господарський суд, місцеві та апеляційні суди тощо) та 

виконавчої (Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації тощо); 

— органи влади Автономної Республіки Крим, тобто виборні та інші органи 

територіальних громад, які наділені повноваженнями вирішувати питання 

Автономної Республіки Крим місцевого значення (Верховна Рада АРК, Кабінет 

Міністрів АРК тощо); 

— органи місцевого самоврядування, тобто виборні та інші органи 

територіальних громад, які наділені повноваженнями вирішувати питання 

місцевого значення (сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні 

ради народних депутатів, їх виконавчі комітети та голови тощо); 

— посадові або службові особи відповідних органів, тобто керівники та 

заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні 

службовці, на яких законами або іншими нормативно-правовими актами 

покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 

функцій. Решта працівників відповідних органів несуть відповідальність на 

загальних підставах. 

Зазначені суб'єкти здійснюють покладені на них функції від імені та в 

інтересах відповідних публічних утворень, тобто держави України, Автономної 

Республіки Крим чи відповідної територіальної громади. Саме через це вони й і 

нестимуть відповідальність за шкоду, завдану неправомірними діями вказаних 

органів та їх посадових і службових осіб. Тому заподіювач шкоди та відповідач 

за завдану шкоду в цьому деліктному зобов'язанні не збігаються. Держава 

Україна, Автономна Республіка Крим та територіальна громада будуть нести 

відповідальність за шкоду, завдану їх органами та посадовими чи службовими 

особами за рахунок власного майна, в тому числі грошових коштів, які 

належать їм на праві власності (ст. 326-327 ЦК). Оскільки розпорядження цим 

майном відбувається через відповідні фінансові органи держави, Автономної 

Республіки Крим та територіальних громад, то саме зазначені фінансові органи 

будуть відповідачами за позовами, що випливають з цього делікту. 
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Крім специфіки суб'єкта, певні особливості за цим деліктом мають також і 

загальні умови деліктної відповідальності.  

Протиправність діяння. У цьому делікті слід говорити не стільки про 

протиправність, скільки про незаконність рішень, дій або бездіяльності 

відповідних органів. Суть цього розмежування полягає у тому, що зазначені 

вище органи та їх посадові чи службові особи, на відміну від інших суб'єктів, 

мають здійснювати свою діяльність не на «заборонювальному принципі» 

(дозволено все, що не заборонено законом), а на «дозвільному принципі» 

(дозволено лише те, що дозволено законом чи іншими підзаконними актами — 

ст. 19 Конституції України). Тому незаконними будуть не лише рішення, дії чи 

бездіяльність органу державної влади, органу влади Автономної Республіки 

Крим або органу місцевого самоврядування та їх посадових чи службових осіб, 

які прямо заборонені в законі, але й ті, що вчинені без відповідних 

повноважень, з їх перевищенням чи зловживанням ними. 

Слід також зазначити, що незаконні діяння цих органів чи осіб можуть 

здійснюватись як у формі активних дій (усні або письмові розпорядження, 

накази, постанови, рішення тощо), так і у формі бездіяльності (невиконання тих 

дій, які вони зобов'язані були б виконати з огляду на покладені на них 

обов'язки). При цьому закон не передбачає переліку незаконних діянь, за які 

настає відповідальність за цим деліктом. Тому до них можуть належати будь-

які рішення, дії та бездіяльність, які обов'язкові для виконання та прийняті 

(вчинені) органом чи його посадовою (службовою) особою при реалізації 

компетенції органу чи виконанні посадових (службових) обов'язків. 

Ще однією особливістю цього делікту є те, що законодавець до окремого 

виду протиправного діяння відносить також і прийняття органом державної 

влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого 

самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і 

скасований (ст. 1175 ЦК). При цьому можливість відшкодування шкоди, 

завданої таким різновидом делікту, не залежить ні від органу, що прийняв його, 

ні від різновиду нормативно-правового акта. Основними критеріями є визнання 

цього нормативно-правового акта незаконним, тобто таким, що суперечить 

чинному законодавству, та скасованим, тобто таким, внаслідок незаконності 

якого була припинена його дія. 

При вирішенні питання про скасування чинності нормативно-правового 

акта внаслідок його незаконності потрібно враховувати ієрархію цих 

документів. Насамперед нормативно-правові акти не повинні суперечити 

Конституції України, після цього — міжнародно-правовим актам, потім — 

законам України тощо. Переважна більшість нормативно-правових актів 

можуть бути визнаними незаконними та скасованими судами загальної 

юрисдикції. Що ж до законів, то визнання їх неконституційними можливе лише 

Конституційним Судом України. 

 

Певну особливість має також причинно-наслідковий зв'язок, який у цьому 

випадку має, як правило, складний характер, оскільки часто завдана шкода є 
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наслідком протиправного діяння не лише одного органу чи посадової 

(службової) особи. Щодо шкоди, то вона відшкодовується в повному обсязі — 

як та, що завдана майну фізичної та юридичної особи, так і моральна шкода (ст. 

1167 ЦК). 

Найбільш специфічною в цьому випадку є можливість відшкодування 

завданої шкоди незалежно від вини органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування та їх 

посадових чи службових осіб. Аналізуючи чинне законодавство, можна дійти 

висновку, що вина відповідних органів та їх посадових і службових осіб у 

цьому випадку передбачається. Це вид певної гарантії, яка випливає з того, що 

ці суб'єкти, які є представниками відповідної публічної влади, повинні діяти від 

імені та в інтересах осіб. Крім цього, законодавець презюмує також і знання 

цими органами та їх посадовими (службовими) особами чинного законодавства 

і покладає на них обов'язок безумовного дотримання його приписів. 

Після відшкодування завданої шкоди держава Україна, Автономна 

Республіка Крим та територіальні громади мають право регресу до винної у 

цьому завданні шкоди посадової чи службової особи. 

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

Незаконні діяння органів державної влади та місцевого самоврядування 

чи осіб можуть здійснюватись як у формі активних дій (усні або письмові 

розпорядження, накази, постанови, рішення тощо), так і у формі бездіяльності 

(невиконання тих дій, які вони зобов'язані були б виконати з огляду на 

покладені на них обов'язки). Після відшкодування завданої шкоди держава 

Україна, Автономна Республіка Крим та територіальні громади мають право 

регресу до винної у цьому завданні шкоди посадової чи службової особи. 

 

V. ОСО ЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ 

ПРАВООХОРОННИМИ ТА СУДОВИМИ ОРГАНАМИ  

  

Цей вид деліктної відповідальності передбачений ст. 1176 ЦК. Додаткове 

регулювання деліктних зобов'язань здійснюється Законом України «Про 

порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. 

№ 266-94-ВР (далі — Закон про відшкодування шкоди правоохоронними та 

судовими органами). Порівняно із загальними умовами настання деліктної 

відповідальності цей вид має низку специфічних ознак. Насамперед, суб єктом 

— заподіювачем шкоди є правоохоронні та судові органи, до яких за 

чинним ЦК належать: 

1. Органи дізнання, тобто органи, наділені правом провадити слідчі дії, 

що є початковою формою досудового розслідування у кримінальних справах. 

Згідно з чинним законодавством органами дізнання є: 1) міліція, податкова 

міліція (у справах про ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових 
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платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування, а також у справах про приховування валютної виручки); 2) органи 

безпеки (у справах, віднесених законом до їх відання); 3) начальники органів 

управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та їх 

заступники з питань провадження дізнання (у справах про злочини, вчинені 

військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під 

час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час 

виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, 

з'єднань), начальники військових установ (у справах про злочини, вчинені 

підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час 

проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені 

працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових 

обов'язків або в розташуванні військової частини, з'єднання, установи чи на 

військових об'єктах); 4) командири кораблів (у справах про злочини, вчинені 

підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені 

працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових 

обов'язків під час походу за межами України); 5) митні органи (у справах про 

контрабанду; 6) начальники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, 

лікувально-трудових профілакторіїв (у справах про злочини проти 

встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками цих установ, а 

також у справах про злочини, вчинені у розташуванні зазначених установ); 7) 

органи державного пожежного нагляду (у справах про пожежі і порушення 

протипожежних правил); 8) органи прикордонних служб (у справах про 

порушення державного кордону); 9) капітани морських суден, що перебувають 

у далекому плаванні (ст. 101 КПК України). 

2. Органи попереднього (досудового) слідства, тобто органи, наділені 

правом проводити досудове слідство у кримінальних справах. До них належать: 

слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі податкової міліції і 

слідчі органів безпеки (ст. 102 КПК України). 

3. Органи прокуратури, тобто органи, на які покладено функції: 

підтримання державного обвинувачення у суді; представництво інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за 

додержанням законів органами, які проводять опера-тивно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян. 

Структура органів прокуратури визначається Законом України «Про 

прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. і включає в себе Генеральну прокуратуру 

України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні 

до них прокуратури, а також військові прокуратури. 

4. Органи суду, тобто органи, на які покладено здійснення функцій 

правосуддя. Згідно з Конституцією України система судових органів 
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складається з Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції 

(місцеві суди; апеляційні суди, Апеляційний суд України; вищі спеціалізовані 

суди; Верховний Суд України). Крім цього, діяльність органів суду 

регламентується Законами України «Про Конституційний Суд України» від 16 

жовтня 1996 року, «Про судоустрій» від 7 лютого 2002 року та ін. Однак 

суб'єктами за цим видом 

делікту є переважно суди загальної юрисдикції, які здійснюють правосуддя у 

кримінальних та адміністративних справах. 

      Але зрозуміло, що від імені цих органів безпосередньо діють їх посадові і 

службові особи. Проте, як і у попередньому делікті, особа заподіювача шкоди 

відмежовується від особи, яка несе відповідальність за завдання шкоди. 

Посадові та службові особи правоохоронних та судових органів, діяннями яких 

безпосередньо завдається шкода, вчиняють їх не лише від імені зазначених 

органів, але й від імені держави. І саме тому відповідальність за завдану ними 

шкоду несе держава Україна. 

Певні специфічні риси має протиправне діяння, яким може бути завдана 

шкода у цьому делікті. Зазначене протиправне діяння, передбачене умовою 

настання відповідальності, включає в себе виключний перелік протиправних 

діянь. До них, зокрема, належать: 

— незаконне засудження; 

— незаконне притягнення до кримінальної відповідальності; 

— незаконне застосування як запобіжного заходу тримання під вартою; 

— незаконне застосування як запобіжного заходу підписки про невиїзд; 

— незаконне затримання; 

— незаконне накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи 

виправних робіт. 

   Шкода, завдана фізичним чи юридичним особам унаслідок іншої 

незаконної дії або бездіяльності чи незаконного рішення органу дізнання, 

попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, відшкодовується на 

загальних підставах (зокрема за статтями 1173-1175 ЦК). Це не стосується 

випадку, коли суд постановляє незаконне рішення у цивільній справі, за умови 

встановлення у діях судді (суддів), які вплинули на постановления незаконного 

рішення, складу злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав законної 

сили, для яких визначається інший порядок (ч. 5 ст. 1176 ЦК ).  

  Наявність протиправності як характерної ознаки вказаних вище діянь 

має бути підтверджена постановленням судом виправдального вироку, 

скасуванням незаконного вироку суду, закриттям кримінальної справи органом 

попереднього (досудового) слідства, а також винесенням відповідного акта про 

закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення. 

Тобто для того, щоб визнати вказане діяння протиправним, потрібні 

підстави, які б реабілітували особу, якій завдано шкоди. В іншому випадку, 

коли ці діяння не підтверджуються реабілітуючими особу обставинами 

(наприклад, кримінальну справу закрито на підставі закону про амністію або 
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акта помилування), то право на відшкодування завданої шкоди не виникає (ч. 3 

ст. 1176 ЦК). 

  Крім цього, не має права на відшкодування завданої шкоди також і 

фізична особа, яка у процесі дізнання, попереднього (досудового) слідства або 

судового розгляду шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і цим 

сприяла незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної 

відповідальності, незаконному застосуванню як запобіжного заходу тримання 

під вартою або підписки про невиїзд, незаконному затриманню, незаконному 

накладенню адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт 

(ч. 4 ст. 1176 ЦК). 

Однак, якщо фізична особа вчинила самообмову внаслідок застосованих 

до неї фізичного чи психічного насильства, погроз, обману чи інших 

незаконних засобів, які доведені в належному порядку, то шкода, завдана особі, 

повинна відшкодовуватися на підставі ст. 1176 ЦК. 

Суттєвою специфікою цього делікту є те, що шкода, завдана фізичним та 

юридичним особам органами дізнання, попереднього і (досудового) слідства, 

прокуратури і суду, відшкодовується незалежно від вини посадових і 

службових осіб цих органів (ч. 1 ст. 1176 ЦК). При цьому, як уже зазначалося, 

завдана ними шкода відшкодовується державою Україна в особі відповідних 

фінансових органів за рахунок майна, в тому числі грошових коштів, які 

належать їй на праві власності (ст. 326 ЦК). При цьому у чинному 

законодавстві однозначно не вирішено питання про те, яка шкода 

відшкодовується за цим деліктом. Так, ЦК визначає, що шкода, завдана цим 

деліктом, відшкодовується у повному обсязі (ч. 1 ст. 1176 ЦК), тобто як 

майнова шкода, завдана особі, так і моральна шкода (ч. 2 ст. 1167 ЦК). А ст. 3 

Закону визначає, що відшкодуванню підлягають: 1) заробіток та інші грошові 

доходи,  які фізична особа втратила внаслідок незаконних дій; 2) майно (в тому 

числі гроші, грошові вклади і відсотки за ними, цінні папери та відсотки за 

ними, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого 

був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, 

інші цінності), конфісковане або звернене в дохід держави судом, вилучене 

органами дізнання чи попереднього слідства, органами, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт; 3) 

штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, 

сплачені громадянином; 4) суми, сплачені громадянином у зв'язку з наданням 

йому юридичної допомоги; 5) моральна шкода. 

З огляду на те, що законодавець визначає виключний перелік 

протиправних діянь, за які шкода, завдана фізичній особі правоохоронними та 

судовими органами, відшкодовується у повному обсязі незалежно від вини, 

потрібно зауважити, що в окремих випадках встановлюється особливий 

порядок відшкодування. Наприклад, шкода, завдана фізичній або юридичній 

особі внаслідок постановления судом незаконного рішення в цивільній справі, 

відшкодовується державою в повному обсязі у разі встановлення у діях судді 
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(суддів), які вплинули на постановления незаконного рішення, складу злочину 

за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили (ч. 5 ст. 1176 ЦК). 

Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, 

прокуратури або суду, встановлюється згідно із Законом. При цьому, якщо 

держава відшкодувала шкоду, завдану посадовою чи службовою особою органу 

дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, вона 

наділяється правом зворотної вимоги до цієї особи тільки у разі встановлення в 

її діях складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав 

законної сили (ч. 3 ст. 1191 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З V  ПИТАНН : 

 

Проаналізований вид деліктної відповідальності передбачений ст. 1176 

ЦК. Додаткове регулювання деліктних зобов'язань здійснюється Законом 

України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» 

від 1 грудня 1994 р. Певні специфічні риси має протиправне діяння, яким може 

бути завдана шкода у цьому делікті. Зазначене протиправне діяння, 

передбачене умовою настання відповідальності, включає в себе виключний 

перелік протиправних діянь. До них, зокрема, належать: незаконне 

засудження;незаконне притягнення до кримінальної відповідальності; 

незаконне застосування як запобіжного заходу тримання під вартою; незаконне 

застосування як запобіжного заходу підписки про невиїзд; незаконне 

затримання; незаконне накладення адміністративного стягнення у вигляді 

арешту чи виправних робіт. Порядок відшкодування шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього 

(досудового) слідства, прокуратури або суду, встановлюється згідно із Законом. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу системі зобов’язань  з 

відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт); відповідальності за шкоду, 

заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними 

особами; відповідальності за шкоду, заподіяну органами державної влади; 

відповідальності за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами.  

Навчилися орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо системи 

зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного права 

щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Що таке деліктне зобов’язання з дефектним суб’єктним складом? 

2. Назвіть перелік юридичних осіб, які відповідають за шкоду, завдану 

малолітнім. 

3. В чому полягає принцип субсидіарного відшкодування шкоди, завданої 

неповнолітньою особою? 

4. Дайте визначення недієздатної особи. 

5. Назвіть особливості відшкодування шкоди, завданої органами державної 

влади. 

6. В якій формі можуть здійснюватися незаконні діяння органів державної 

влади? 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 18 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІ НУ 

ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНННОЇ НЕ ЕЗПЕКИ, ПРАВО НА 

ВІДШКОДУВАННН  МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки. 

2. Суб'єкти відшкодування за шкоду, завдану джерелом підвищеної 

небезпеки. 

3. Особливості відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної 

небезпеки. 

4. Право на відшкодування моральної шкоди 

5. Умови і порядок відшкодування моральної шкоди 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

Навчальна література: 
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1. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.  

2. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, 

Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

4. Классика российской цивилистики: Избранные труды / За ред. М.И. 

Кулаги. - М.: Статут. - 1997.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 Знати: систему зобов’язань  з відшкодування шкоди (предмет, учасники, 

суб’єкт); відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки; 

право на відшкодування моральної шкоди.  

      Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо системи 

зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного права 

щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

Роль і значеня теми зумовлена тим, що закріплення за державою 

обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість у випадку 

порушення останніх звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а 

також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У зв'язку з цим 

набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму реалізації 

прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію завданої шкоди. 

 Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

 

 

І  ПОН ТТ  ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ ПІДВИЩЕННОЇ НЕ ЕЗПЕКИ 

 

Уперше поняття джерело підвищеної небезпеки було введено у ЦК УРСР 

1922 р., в якому зазначалося, що особи та підприємства, діяльність яких 

пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих, відповідають за шкоду, 

завдану джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла 

внаслідок непереборної сили, умислу чи грубої необережності потерпілого. 

Подібна норма зберігалася і під час другої кодифікації цивільного 

законодавства (1961-1964 pp.). Так, у ст. 450 ЦК УРСР 1963 р. було 

встановлено, що організації і громадяни, діяльність яких пов'язана з 

підвищеною небезпекою для оточення (транспортні організації, промислові 

підприємства, будови, власники автомобілів тощо), зобов'язані відшкодувати 

шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода 

виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. 



249 
 

Однак, аналізуючи ці норми, можна зазначити, що законодавець в 

жодному з випадків не визначав, що саме слід розуміти під поняттям джерело 

підвищеної небезпеки. Це й породжувало суттєві суперечки в юридичній 

літературі. 

Якісно по-новому вирішує це питання ЦК України, де у ч. 1 ст. 1187 

зазначено, що джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з 

використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів 

та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і 

вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових 

собак та собак бійцівських порід тощо, яка створює підвищену небезпеку для 

особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. 

Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, яка пов'язана з 

використанням певних речей та не піддається безперервному контролю з боку 

людини і внаслідок чого створює високу імовірність завдання шкоди. 

Однак ця теорія не є єдиною, і в доктрині цивільного права окрім неї 

висуваються ще принаймні дві теорії: теорія властивостей та теорія речей. 

Згідно з теорією властивостей джерелом підвищеної небезпеки є властивості 

речей та сил природи, які при досягнутому рівні розвитку техніки не 

піддаються повністю контролю людини та створюють при цьому високу 

імовірність завдання шкоди. 

Теорією об'єктів передбачається, що джерелом підвищеної небезпеки є 

конкретні предмети, речі, обладнання, що перебувають у процесі експлуатації 

та створюють при цьому підвищену небезпеку для оточуючих. 

Ці теорії в жодному випадку не взаємовиключають, а лише доповнюють 

одна одну, оскільки концентрують свою увагу на певних ознаках джерела 

підвищеної небезпеки, а саме: 

1) з джерелом підвищеної небезпеки має здійснюватись певна діяльність, 

воно повинно знаходитись в активному стані у процесі експлуатації; 

2) діяльність, яка здійснюється джерелом підвищеної небезпеки, має 

створювати високу імовірність завдання шкоди; 

2) дана діяльність, яка здійснюється джерелом підвищеної небезпеки, не 

підлягає постійному контролю з боку людини. 

Чинне законодавство визначає лише орієнтовний перелік об'єктів, 

діяльність щодо яких вважається джерелом підвищеної небезпеки: транспортні 

засоби, механізми та обладнання, хімічні, радіоактивні, вибухо- і 

вогненебезпечні та інші речовини, дикі звірі, службові собаки та собаки 

бійцівських порід тощо. 

Класифікацію провів О. О. Красавчиков, який виділяє такі види джерел 

підвищеної небезпеки (об'єктів, діяльність яких вважається джерелом 

підвищеної небезпеки): 

1) фізичні: механічні (автомобілі, рухомі склади залізниць, річкові та морські 

судна, виробничо-механічне обладнання промислових підприємств, будови 

тощо); електричні (обладнання та інші агрегати енергосистеми, які перебувають 

під високою напругою, 
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більшою ніж 380 В); теплові (обладнання гарячих металургійних цехів, парові 

установки, що знаходяться під тиском тощо); 

2)  фізико-хімічні, до яких слід відносити радіоактивні об'єкти та матеріали 

(наприклад, двигуни на атомному паливі, атомні станції тощо); 

3)  хімічні: отруйні (пари йоду, аміак, сірководень тощо); вибухонебезпечні 

(тротил, бензин, природний газ тощо); вогненебезпечні (бензин, бензол, гас, 

денатурат, ефір тощо); 

4)  біологічні: зоологічні (дикі тварини); мікробіологічні (деякі види 

мікроорганізмів та бактерій). 

 

ВИСНОВКИ З I  ПИТАНН : 

 

Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, 

зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, 

використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і 

вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових 

собак та собак бійцівських порід тощо, яка створює підвищену небезпеку для 

особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. О. О. Красавчиков, який 

виділяє такі види джерел підвищеної небезпеки (об'єктів, діяльність яких 

вважається джерелом підвищеної небезпеки): фізичні, фізико-хімічні, хімічні та  

біологічні. 

 

II. СУ ЄКТИ ВІДШКОДУВАНН  ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ДЖЕРЕЛОМ 

ПІДВИЩЕНОЇ НЕ ЕЗПЕКИ 

  

 Суб'єктом відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної 

небезпеки, є особа, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше 

речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, 

механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого 

створює підвищену небезпеку (ч. 2 ст. 1187 ЦК), тобто так званий титульний 

володілець. Для характеристики титульного володільця виділяють дві основні 

ознаки: юридичну та матеріальну. 

Юридична ознака полягає у тому, що володільцем визнається лише та 

особа, яка має відповідні правові підстави на володіння певним об'єктом, 

діяльність якого створює відповідну небезпеку. Усі ці правові підстави (право 

власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) мають цивільно-

правовий характер. І тому, коли особа володіє відповідним об'єктом на правовій 

підставі, наприклад, шофер, машиніст, пілот, які здійснюють управління 

відповідним транспортним засобом на підставі трудового договору, цю особу 

не можна вважати титульним володільцем за юридичною ознакою. 

Матеріальна ознака титульного володільця полягає у тому, що особа, яка 

має усі правові підстави щодо цього об'єкта, повинна здійснювати ще й 

фактичне володіння (експлуатацію), тобто передбачену законом потенційну 
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небезпечну діяльність, пов'язану з використанням, зберіганням або утриманням 

цього об'єкта. 

За загальним правилом, обидві вказані ознаки повинні бути поєднані для 

того, щоб визнати особу титульним володільцем. Однак закон може 

встановлювати й певні винятки з цього правила. 

Так, згідно з ч. 3 ст. 1187 ЦК особа, яка неправомірно заволоділа 

транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, завдала шкоди діяльністю 

щодо його використання, зберігання або утримання, вважається суб'єктом 

відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки. І навіть 

попри те, що ця особа не має юридичної ознаки, вона зобов'язана відшкодувати 

її на загальних підставах, а титульний володілець звільняється від цієї 

відповідальності. 

Однак може статися так, що неправомірному заволодінню іншою особою 

транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом сприяла недбалість її 

власника (володільця), наприклад, титульний володілець залишив незамкнений 

автомобіль з ключем у системі запалювання. І тому в цьому випадку шкода, 

завдана діяльністю щодо використання, зберігання або утримання цього 

об'єкта, відшкодовується спільно титульним та фактичним володільцем, який 

неправомірно заволодів транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом (ч. 

4 ст. 1187 ЦК). Відповідальність має частковий характер і відшкодовується 

цими особами у частці, яка визначається за рішенням суду з урахуванням 

обставин, які мають істотне значення. 

Ще одним винятком, за яким відповідачем може бути не тільки 

титульний володілець, а й інші особи, є випадок, коли титульний володілець 

застрахував свою цивільну відповідальність. У цьому разі титульний 

володілець буде нести субсидіарну відповідальність, тобто відповідатиме лише 

у випадку, якщо страхової виплати (страхового відшкодування), яка 

виплачується страховиком, є недостатньо для повного відшкодування завданої 

ним шкоди (ст. 1194 ЦК). Однак слід зауважити, що нині ще не на належному 

рівні розвинуте страхування цивільної відповідальності. Законодавчо визначено 

можливість страхування лише окремих видів цивільної відповідальності, яка 

може бути пов'язана із джерелом підвищеної небезпеки, наприклад, 

страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних 

засобів (Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 р. 

№ 1961); власників зброї (Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування 

цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому 

законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або 

її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї» від 29 

березня 2002 р. № 402); суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення 

обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпеч 
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них вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення 

небезпечних вантажів» від 1 червня 2002 р. № 733); осіб, діяльність яких 

пов'язана з утилізацією (видаленням) небезпечних відходів (Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення 

обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає 

за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, 

яку може бути заподіяно людини, власності та навколишньому природному 

середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) 

небезпечних відходів» від 19 серпня 2002 р. № 1219); ; суб'єктів 

господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями на 

об'єктах підвищеної небезпеки, власників окремих тварин (Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення 

обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може 

бути заподіяна третім особам» від 9 липня 2002 р. № 944), тощо. 

 

ВИСНОВКИ З II  ПИТАНН : 

 

Суб'єктом відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної 

небезпеки, є особа, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше 

речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, 

механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого 

створює підвищену небезпеку, тобто так званий титульний володілець. Для 

характеристики титульного володільця виділяють дві основні ознаки: 

юридичну та матеріальну. 

 

III. ОСО ЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ 

ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕ ЕЗПЕКИ 

 

Протиправність діяння у цьому випадку презюмується. Однак це не 

означає, що діяльність щодо використання певних об'єктів є неправомірною. 

Неправомірним є завдання шкоди в результаті експлуатації цих об'єктів. 

Шкода в розглядуваному випадку певних особливостей не має, крім 

спеціальної вказівки законодавця, що у випадку відшкодування ядерної шкоди 

потрібно керуватися спеціальним законодавством (ст. 1189 ЦК): Віденська 

конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 p.; 

Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове 

забезпечення» від 13 грудня 2001 р. № 2893; Закон України «Про використання 

ядерної безпеки та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про обов'язкове страхування цивільної 

відповідальності за ядерну шкоду» від 23 червня 2003 р. № 953 тощо. 

Що стосується причинно-наслідкового зв'язку, до уваги повинні братись 

тільки ті випадки, коли шкода завдається безпосередньо внаслідок діяльності 

джерела підвищеної небезпеки. В інших випадках повинні застосовуватись 

загальні підстави відшкодування завданої шкоди. 
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Основною особливістю при відшкодуванні шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки, є те, що особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом 

підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду незалежно від своєї вини. 

Попри те, що вина покладається на титульного володільця незалежно від його 

вини, законодавець все ж таки встановлює певні випадки, коли при притягненні 

титульного володільця до відповідальності повинна враховуватися завдана 

шкода. Так, наприклад, згідно ст. 1188 ЦК при відшкодуванні шкоди, 

завданої титульним володільцям внаслідок взаємодії кількох джерел 

підвищеної небезпеки (зіткнення автомобілів, літаків, потягів тощо), слід 

застосовувати такі правила: 
1) шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною 

особою; 

2) за наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не 

відшкодовується; 

3) за наявності вини усіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір 

відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що 

мають істотне значення. 

Однак у разі, коли внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки було 

завдано шкоди іншим особам, які не входять до числа титульних володільців, 

джерела підвищеної небезпеки яких знаходяться у взаємодії, то шкода 

відшкодовується їм у повному обсязі зазначеними титульними володільцями у 

солідарному порядку незалежно від їхньої вини (ч. 2 ст. 1188 ЦК). 

Незважаючи на те, що у разі завдання шкоди джерелом підвищеної 

небезпеки існує підвищена деліктна відповідальність, її не слід вважати 

абсолютною, оскільки законодавцем вводяться обставини, за яких титульний 

володілець звільняється від відшкодування цієї шкоди. До таких обставин 

належать непереборна сила та умисел потерпілого (ч. 5 ст. 1187 ЦК). 

Що стосується непереборної сили,то її дія (вплив) повинна бути 

спрямована саме на джерело підвищеної небезпеки, внаслідок чого воно стає 

неконтрольованим та потенційно шкідливим (наприклад, у випадку сильного 

буревію було піднято у повітря автомобіль, який, впавши на будівлю, завдав 

значної шкоди). Умисел потерпілого має юридичне значення лише у випадку, 

коли особа свідомо бажає та діє з метою завдання їй шкоди. Проте і у випадку 

непереборної сили, і у випадку умислу потерпілого на титульного володільця 

покладається тягар доведення наявності цих обставин. Проте не слід забувати, 

що до обставин, які звільняють титульного володільця від відшкодування 

шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, належить і розглядуваний 

вище випадок неправомірного заволодіння транспортним засобом, механізмом, 

іншим об'єктом за умови, що цьому не сприяла недбалість володільця цих 

об'єктів. 

Відповідальність титульного володільця за шкоду, завдану джерелом 

підвищеної небезпеки, може бути зменшена: груба необережність потерпілої 

особи (ч. 2 ст. 1193 ЦК), крім випадків, що прямо передбачені законом (ч. 3 ст. 



254 
 

1193 ЦК) та матеріальне становище особи, яка завдала шкоди, крім випадків, 

коли шкоди завдано вчиненням злочину (ч. 4 ст. 1193 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З III  ПИТАНН : 

 

Основною особливістю при відшкодуванні шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки, є те, що особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом 

підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду незалежно від своєї вини. 

Попри те, що вина покладається на титульного володільця незалежно від його 

вини, законодавець все ж таки встановлює певні випадки, коли при притягненні 

титульного володільця до відповідальності повинна враховуватися завдана 

шкода 

 

IV. ПРАВО НА ВІДШКОДУВАНН  МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

  

Відповідно до статей 32, 56, 62 Конституції України і чинного 

законодавства, фізичні та юридичні особи мають право на відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди, завданої внаслідок порушення їх прав і свобод 

та законних інтересів. 

Відшкодування моральної шкоди може відбуватися у сфері не тільки 

цивільно-правових, а й кримінально-правових, трудових, адміністративно-

правових правовідносин, але вона все ж таки залишається мірою цивільно-

правової відповідальності. Відшкодування моральної шкоди може 

здійснюватися як у межах позадоговірної цивільно-правової відповідальності, 

так і випливати з договору (наприклад, порушення банківської таємниці — ст. 

1076 ЦК, визнання правочинів недійсними — ст. 215-236 ЦК тощо). Розмір 

відшкодування встановлюється судом і не може визначатися умовами договору 

(ст. 23 ЦК). 

Відповідно до ЦК ст. 23 є нормою загальної дії і застосовується у всіх 

випадках завдання моральної шкоди. Підставою для відшкодування моральної 

шкоди є факт завдання особі фізичного болю та страждань, душевних 

страждань, приниження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або 

юридичної особи. 

Моральна (немайнова) шкода — це такі наслідки правопорушення, які 

не мають економічного змісту і вартісної форми, і можуть полягати у: 

1) фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 

2) душевних стражданнях, які фізична особа зазнала у зв'язку з 

протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; 

3) душевних стражданнях, які фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням 

чи пошкодженням її майна; 

4) приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або 

юридичної особи (ст. 23 ЦК). 
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Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, 

зокрема, у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, 

моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права 

власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших 

цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у 

порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження 

активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, 

при настанні інших негативних наслідків. 

Під немайновою шкодою, завданою юридичній особі, слід розуміти 

втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової 

репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу 

марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, 

спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності. 

Суб'єктами права вимоги відшкодування моральної шкоди можуть бути 

як фізичні, так і юридичні особи. Обов'язок відшкодувати моральну шкоду 

може виникати також як у фізичних і юридичних осіб, так і у держави. Зокрема, 

при вирішенні спору про відшкодування моральної шкоди, завданої 

громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу 

державної влади, його посадовими або службовими особами, судам слід 

виходити з того, що зазначений орган має бути відповідачем у такій справі, 

якщо це передбачено відповідним законом (наприклад, ст. 9 Закону України 

«Про оперативно-розшу-кову діяльність»). Якщо відповідним законом чи 

іншим нормативним актом це не передбачено або в ньому зазначено, що шкода 

відшкодовується державою (за рахунок держави), то нарівні із відповідним 

державним органом суд має притягнути як відповідача відповідний орган 

Державного казначейства України (Постанова Пленуму Верховного Суду 

України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4 (із змінами і доповненнями від 

25 травня 2001 р. № 5). 

  Суб'єктами права вимоги щодо відшкодування моральної шкоди можуть 

бути лише фізичні або юридичні особи, права яких були безпосередньо 

порушені протиправними діями (бездіяльністю) інших осіб. Близькі родичі 

особи, якій завдано моральної шкоди, права на відшкодування такої шкоди не 

мають, крім випадків коли такими діями безпосередньо були порушені і їх 

права (наприклад, моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, 

відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям 

(усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю (ст. 1168 

ЦК). 

Приклад. У вересні 1996 р. громадянка П. І. звернулася до суду із позовом 

до громадянки П. 3. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У 

заяві вона зазначала, що 27 червня 1995 р. з вини відповідачки, котра мешкає 

поверхом вище, було затоплено її квартиру, яка після цього потребує ремонту 

на суму 3 тис. 72 грн. Пошкодженням квартири їй, як власнику, завдано 

моральної шкоди, що становить 1 тис. грн. Посилаючись на те, що добровільно 
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відшкодувати матеріальні/ й моральну шкоду відповідачка відмовилась, 

позивачка просила стягнути з останньої цю шкоду. 4 лютого 1997р. позивачка 

померла. Спадкоємець П. О. позовні вимоги щодо стягнення матеріальної 

шкоди зменшив до 2 тис. 376 грн., а щодо стягнення моральної шкоди 

підтримав у повному обсязі. Судове рішення, яким позов було задоволено, 

скасовано. Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду України 

визнала по протесту прокурора, що моральна шкода відшкодовується 

безпосередньо особі, яка зазнала фізичних або моральних страждань. У зв'язку 

зі смертю П. І. зобов’язання щодо відшкодування моральної шкоди 

припиняються, оскільки спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва.. 

Слід звернути увагу на те, що законом допускається спадкування права на 

відшкодування моральної шкоди, яка вже була присуджена судом 

спадкодавцеві за його життя. Аналогічно у спадкоємця може також виникати 

обов'язок відшкодування моральної шкоди, завданої спадкодавцем, яка була 

присуджена судом зі спадкодавця за його життя (статті 1230, 1231 ЦК). 

Такі правові відносини виникають з приводу вже існуючого судового 

рішення, яке виносилося за життя потерпілого, яким було встановлено факт, 

розміри спосіб відшкодування моральної шкоди, але фактичного виконання 

рішення не відбулося. Тому в цьому випадку виникає право (обов'язок) 

спадкоємця щодо реалізації вже існуючого на підставі рішень суду права на 

відшкодування моральної шкоди. Це не збігається з можливістю спадкоємців на 

звернення до суду з вимогою про відшкодування моральної шкоди 

потерпілому, який на час розгляду справи помер. Права на звернення з такою 

вимогою до суду вони не мають. 

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності 

обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння 

(бездіяльність) її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і 

протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її завданні. Зокрема, 

повинно бути з'ясовано, чим підтверджується факт завдання позивачеві 

душевних чи фізичних страждань; за яких обставин чи якими діями 

(бездіяльністю) вони завдані; в якій формі позивач вважає за необхідне 

відшкодувати йому шкоду, та з чого він при цьому виходить, а також інші 

обставини, що мають значення для вирішення спору. 

 

 

ВИСНОВКИ З IV  ПИТАНН : 

 

Відшкодування моральної шкоди може відбуватися у сфері не тільки 

цивільно-правових, а й кримінально-правових, трудових, адміністративно-

правових правовідносин, але вона все ж таки залишається мірою цивільно-

правової відповідальності. Відшкодування моральної шкоди може 

здійснюватися як у межах позадоговірної цивільно-правової відповідальності, 
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так і випливати з договору. Підставою для відшкодування моральної шкоди є 

факт завдання особі фізичного болю та страждань, душевних страждань, 

приниження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної 

особи.      Під немайновою шкодою, завданою юридичній особі, слід розуміти 

втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової 

репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу 

марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, 

спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності. 

Суб'єктами права вимоги відшкодування моральної шкоди можуть бути як 

фізичні, так і юридичні особи. 

 

V. УМОВИ ТА ПОР ДОК ВІДШКОДУВАНН  МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

 

Вина  Особа (фізична чи юридична) звільняється від відповідальності 

щодо відшкодування моральної шкоди, якщо доведе, що остання завдана не з її 

вини. Форма вини того, хто завдав шкоди, за загальним правилом, не має 

значення при вирішенні питання про притягнення особи до цивільно-правової 

відповідальності, а на обсяг відповідальності впливає не ступінь вини, а сам 

шкідливий результат. Водночас, правильне визначення форми вини може в 

окремих випадках впливати як на вирішення питання щодо обсягу 

відшкодування, так і щодо наявності підстав притягнення до цивільної 

відповідальному в цілому. 

Наприклад, для того, щоб довести наявність підстав для відшкодування 

моральної шкоди, завданої засобами масової інформації органам державної 

влади, місцевого самоврядування, офіційним особам (наприклад, 

зареєстрованому кандидату в депутати) чи посадовим особам, слід встановити у 

поведінці наявність злого умислу журналіста або засобу масової інформації. 

Під злим умислом журналіста чи засобу масової інформації при цьому 

розуміють такі їх дії, коли вони перед поширенням інформації усвідомлювали її 

неправдивість (недостовірність) або неправомірність інших дій (поширення 

конфіденційної інформації щодо особи без згоди останньої тощо. 

Аналогічно, наявність специфічних ознак в формі вини у вигляді умислу 

слід доводити при відшкодуванні моральної шкоди внаслідок визнання 

недійсним правочину, вчиненого внаслідок зловмисної домовленості 

представника однієї сторони з другою (ст. 232 ЦК). 

Відшкодування моральної шкоди без вини може мати місце лише у 

випадках, спеціально передбачених законодавством. Наприклад, відшкодування 

моральної шкоди незалежно від вини органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або 

юридичної особи, яка її завдала, відбувається у випадках: 1) якщо шкоди 

завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи 

внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; 2) якщо шкоди завдано фізичній 

особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до 

кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного 
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заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, 

незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або 

виправних робіт; 3) в інших випадках, встановлених законом (ст. 1167 ЦК). 

Ступінь вини заподіювача шкоди і потерпілого та урахування матеріального 

становища відповідача можуть впливати на розмір відшкодування моральної 

шкоди у бік його зменшення (ст. 1193 ЦК). 

Протиправність полягає у тому, що вчинені дії (бездіяльність) за своїм 

змістом суперечать нормам об'єктивного права. Причинний зв'язок між 

протиправною поведінкою і завданою шкодою полягає в тому, що протиправна 

поведінка повинна бути необхідною умовою для настання негативних наслідків 

у вигляді фізичних або моральних страждань. Особливістю причинного зв'язку 

є те, що зміст його полягає у неправомірності дій, які є головною причиною 

завданої моральної шкоди. Причинний зв'язок повинен бути юридично 

значимим, таким, який поведінку заподіювача шкоди перетворює у дійсність, у 

можливість настання шкідливого наслідку. 

Наявність шкоди у зобов'язаннях щодо відшкодування моральної шкоди 

довести вкрай важко саме тому, що всі негативні зміни внаслідок завдання 

шкоди відбуваються у свідомості потерпілого, і форма, в якій вони 

виражаються зовні, залежить від особливостей психіки суб'єкта. Водночас, 

попри те, що на потерпілій особі при зверненні до суду лежить обов'язок 

довести факт завдання моральної шкоди та обґрунтувати її розміри, відповідно 

до загального принципу «презумпції винності», який діє у цивільному праві, 

шкода вважається завданою, якщо відповідач (боржник) не доведе інше. 

Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає 

залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних 

тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, 

можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. 

Принцип еквівалентного відшкодування не застосовується при завданні 

шкоди особистим немайновим правам і благам: обсяг шкоди важко вирахувати, 

оскільки моральна шкода не має вартісного еквіваленту. Розмір грошового 

відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру 

правопорушення; стану здоров'я потерпілого, тяжкості вимушених змін у його 

життєвих і виробничих стосунках, глибини фізичних та душевних страждань; 

погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх 

реалізації; ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є 

підставою для відшкодування; істотності вимушених змін у житті потерпілого; 

ступеня зниження престижу, ділової репутації, а також зусиль, необхідних для 

відновлення попереднього стану До уваги береться також добровільне — за 

власною ініціативою чи за зверненням потерпілого — спростування інформації 

редакцією засобу масової інформації, а також інші обставини, які мають істотне 

значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги 

розумності і справедливості (ст. 23 ЦК). 

 Одними й тими самими діями може бути завдано як майнову, так і 

немайнову шкоду. Вирішення питання про відшкодування моральної шкоди, а 
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також щодо розміру моральної шкоди не ставиться у залежність від наявності 

майнової шкоди і від того, чи була вона фактично відшкодована і в якому 

розмірі, а має ґрунтуватися на характері й обсязі моральних і фізичних 

страждань, завданих особі у кожному конкретному випадку (ст. 23 ЦК). Якщо 

завдання моральної шкоди пов'язано з професійною діяльністю особи, страхова 

виплата за моральну шкоду провадиться потерпілому незалежно від втрати ним 

професійної працездатності (Закон України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 p. № 

1105; Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 

судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27 березня 

1992 р. № 6 (із змінами і доповненнями). 

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший 

спосіб, у чому й виражається майновий характер відповідальності. 

Відшкодування немайнової шкоди у вигляді певних матеріальних цінностей 

(гроші або майно) можна вважати прикладом перетворення немайнової шкоди в 

майнову. 

При завданні особі моральної шкоди обов'язок щодо її відшкодування 

покладається на винних осіб одноразово, якщо інше не встановлено договором 

або законом (ст. 23 ЦК). У випадках відшкодування моральної шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, шкода 

може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних 

платежів (ст. 1168 ЦК). Коли межі відшкодування моральної шкоди 

визначаються у кратному співвідношенні з мінімальним розміром заробітної 

плати чи неоподатковуваним мінімумом доходів громадян, за основу в 

розрахунках береться такий розмір мінімальної заробітної плати чи 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діє на час розгляду справи. 

За час незаконного перебування громадянина під слідством чи судом розмір 

відшкодування моральної шкоди має бути не меншим однієї мінімальної 

заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством або судом. 

Відшкодування моральної шкоди у цих випадках провадиться за рахунок 

коштів державного бюджету, незалежно від вини посадових осіб органів 

дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. 

Слід зауважити, що специфіку застосування певних норм законодавства 

про компенсацію моральної шкоди встановлюють спеціальні закони. 

Наприклад, у справах про спростування відомостей, поширених засобами 

масової інформації (у пресі, по радіо і телебаченню), у якості відповідачів 

виступають автор, орган засобу масової інформації, що їх поширив, а у 

передбачених законом випадках, і відповідна службова особа цього органу, які 

й несуть обов'язок по відшкодуванню завданої моральної шкоди відповідно до 

ступеня вини кожного з них. Якщо позивач не бажає притягати когось з них до 

відповідальності, на решту заподіювачів моральної шкоди покладається 

обов'язок по відшкодуванню тієї її частини, яка відповідає ступеню їх вини. У 
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разі, коли орган масової інформації не називає автора, суд виходить з того, що 

вину за поширення зазначених відомостей цей орган узяв на себе. 

На відповідача може бути покладено обов'язок щодо відшкодування 

завданої моральної шкоди не тільки тоді, коли суд задовольнив вимоги 

позивача про спростування поширених відомостей, а й тоді, коли відповідач 

спростував їх добровільно. 

На органи масової інформації, їх працівників і автора не може бути 

покладено обов'язок щодо відшкодування моральної шкоди за публікацію чи 

поширення відомостей, які не відповідають дійсності, якщо вони містилися в 

офіційних повідомленнях чи були одержані від інформаційних агентств чи 

прес-служб державних органів та органів об'єднань громадян або є дослівним 

відтворенням матеріалів, опублікованих іншим засобом інформації (з 

посиланням на нього), офіційних виступів посадових осіб державних органів, 

виступів народних депутатів, або містилися в авторських виступах, які 

передаються в ефір без попереднього запису. Критична оцінка певних фактів, 

недоліків, що мали місце, критичні рецензії, що стосуються не особи автора, а 

створених ним образів, не можуть бути підставою для задоволення вимог про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Однак, якщо при цьому 

допускаються образа чи порушення інших захищених законом прав особи 

(розголошення без її згоди конфіденційної інформації, втручання в приватне 

життя тощо), то це призвести до відшкодування моральної шкоди (Ст. 42 

Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

ст. 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; Постанова Пленуму 

Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства, що 

регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій» від 

28 вересня 1990 р. № 7 (із змінами). 

Чинниками, що можуть впливати на обсяг відшкодування, а також власне 

на можливість відшкодування моральної шкоди взагалі, можуть бути за 

загальним правилом, що діє для групи позадоговірних зобов'язань, вина 

потерпілого, а також матеріальне становище особи, яка завдала шкоди (ст. 1193 

ЦК). 

Певні обмеження щодо можливості фактичного відшкодування моральної 

шкоди виникають у разі, якщо особа, яка завдала шкоди, померла. У цьому 

випадку моральна шкода, яка була завдана спадкодавцем, відшкодовується 

спадкоємцями у межах вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було 

одержане ними у спадщину. За позовом спадкоємця суд може зменшити розмір 

моральної шкоди, якщо вона є непомірно великою порівняно з вартістю 

рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ним у спадщину (ст. 1231 

ЦК). 

У разі завдання особі моральної шкоди неправомірними діями кількох 

осіб розмір відшкодування визначається з урахуванням ступеня вини кожного 

із заподіювачів. На осіб, які завдали моральної шкоди спільно 

(взаємопов'язаними, сукупними діями або діями з єдиним наміром), 

покладається солідарна відповідальність за її відшкодування . 
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ВИСНОВКИ З V  ПИТАНН : 

  

Особа (фізична чи юридична) звільняється від відповідальності щодо 

відшкодування моральної шкоди, якщо доведе, що остання завдана не з її вини.      

Відшкодування моральної шкоди без вини може мати місце лише у випадках, 

спеціально передбачених законодавством. Протиправність полягає у тому, що 

вчинені дії (бездіяльність) за своїм змістом суперечать нормам об'єктивного 

права. Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає 

залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних 

тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, 

можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. У разі 

завдання особі моральної шкоди неправомірними діями кількох осіб розмір 

відшкодування визначається з урахуванням ступеня вини кожного із 

заподіювачів. На осіб, які завдали моральної шкоди спільно 

(взаємопов'язаними, сукупними діями або діями з єдиним наміром), 

покладається солідарна відповідальність за її відшкодування . 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу системі зобов’язань  з 

відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт); відповідальності за шкоду, 

заподіяну джерелом підвищеної небезпеки; праву на відшкодування моральної 

шкоди. Навчилися орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо 

системи зобов’язань з відшкодування шкоди; застосовувати норми цивільного 

права щодо зобов’язань з відшкодування шкоди до конкретних життєвих 

ситуацій. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою 

вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне 

право». Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Дайте визначення джерела підвищеної небезпеки. 

2. В чому полягає теорія властивостей джерел підвищеної небезпеки? 

3. Які види джерел підвищеної небезпеки виділяє О.О. Красавчиков? 

4. Дайте визначення титульного володільця. 

5. Розкрийте юридичну ознаку титульного володільця. 

6. В яких випадках відповідальність титульного володільця за шкоду, завдану 

джерелом підвищеної небезпеки, може бути зменшена? 

7. Дайте визначення моральної (немайнової шкоди). 
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ТЕМА № 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНН  СІМЕЙНОГО ПРАВА, СІМЕЙНІ 

ПРАВОВІДНОСИНИ  

 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ДЕКЦІЇ: 

 

1. Сутність та поняття сім'ї. 

2. Підстави створення сім’ї та право на сім’ю. 

3.  Чинне національне сімейне законодавство 

4.   Особливості сімейних правовідносин 

5.  Підстави виникнення сімейних правовідносин. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р., № 2947-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002. - №№ 21-22. – С. 135. 

 

Навчальна література: 

 

1.   Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука B.C.— К.: 

Істина, 2002. 

2.   Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисо¬ва В. 

І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К: 

Юрінком Інтер, 2004. 

3.   АнтошкінаВ. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом 

права спільної власності // Право України. — 2005. — № 8. 

4.   Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин 

по¬дружжя // Право України. — 2005. — № 3. 

5.   Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю по¬дружжя 

// Право України. — 2001. — № 9. 

6.   Гаспарян А. С, Атрохова Е. С. Брачный контракт. Гарантия 

семейного счастья. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття та сутність сім’ї, особливості сімейних правовідносин. 

Розглянути можливі підстави виникнення сім’ї. Детальніше ознайомитися із 

особливостями сімейних правовідносин, підставами їх виникнення та 

припинення. 

          Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо сутності 

сім’ї; аналізувати юридичні факти, які є підставами створення сім’ї та 

виникнення сімейних правовідносин; правильно застосовувати норми 

сімейного права до конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

 Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. 

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

І  СУТНІСТЬ СІМ Ї  ПОН ТТ  СІМ Ї ФУНКЦІЇ СІМ Ї  ДЕРЖАВНА 

ОХОРОНА СІМ Ї  

 

Загальна декларація прав людини, проголошена Генеральною Асамблеєю 

ООН 10 грудня 1948 р., у ч. З ст. 16 називає сім'ю при¬родним та основним 

осередком суспільства. Таке ж положення міс¬титься й у ст. 23 Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. 

У Преамбулі Конвенції про права дитини 1989 р. сім'ю названо основним 

осередком суспільства і природним середовищем для зрос¬тання і 

благополуччя усіх її членів і особливо дітей. 

У Вступі Хартії прав сім'ї, представленої Апостольським Престо¬лом 

Католицької церкви для всіх людей, інституцій та владних струк¬тур, яких 

стосується питання місії сім'ї у сучасному світі, зазначено, що сім'я є 

природною спільнотою, яка передує державі чи будь-якій іншій спільності і має 

притаманні їй невід'ємні права. 

З вищенаведених актів випливає, що сім я це: 

- спільнота, тобто певна група людей; 

- спільнота природна; 

- спільнота основна. 

Сім я - це особлива спільність людей, основу якої становить емо¬ційно - 

відчуттєва ознака, яка притягує їх, єднає, тримає вкупі. 

Природність сім'ї означає, що її виникнення було об'єктивно 

за¬початковане тими умовами, в яких жила людина. Лише завдяки сім'ї вона 
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могла вижити. Саме сім'я була першою і первинною людською спільнотою, 

зумовленою природним буттям людини. У статті 3 СК "сім'єю" названо сім'ю 

первинним та основним осе¬редком суспільства. У статті 64 Житлового 

кодексу УРСР членами сім'ї наймача, які мають рівне з ним і самостійне право 

користування житлом, було названо його дружину, їхніх батьків та дітей, а 

також інших осіб, які постійно з ним проживають і ведуть спільне господарство 

Відповідно до Закону України від 22 жовтня 1993 р. "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", до членів сім'ї за¬гиблих не були 

зачислені діти, які мали або мають свої сім'ї. Іншими словами, одружені діти 

інваліда війни, навіть якщо вони проживали спільно з ним, не вважалися 

членами його сім'ї, тому в разі його смер¬ті не мали права на пільги. 

У статті 3 СК "сім'я" немає традиційно сформульованої дефініції на 

зразок "сім'я - це...". Сутність сім'ї визначена у ній через три її ознаки, котрі 

випливають із розуміння сім'ї як союзу двох чи більше осіб, а саме: 

- спільне проживання; 

-    спільний побут;  

-   взаємні (спільні) права та  обов'язки. 

Ніхто не буде заперечувати, що чоловік та дружина - це подружжя і 

водночас - сім'я. У разі народження дитини - матимемо уже два 

взаємообумовлені зрізи сімейних відносин: між чоловіком та дружиною і між 

ними як батьками та дитиною. Чогось іншого - годі придумати. 

Як зазначав Г. К. Матвеєв, кожне визначення предмета чи явища не може 

вичерпати усіх його ознак. Важливо виділити основні, найбільш типові його 

риси. І такі типові риси сім'ї у ст. З СК визначені. 

Відповідно до абзацу 2 ч. 2 ст. З СК, подружжя вважається сім'єю і тоді, 

коли дружина та чоловік не проживають спільно у зв'язку з навчанням, 

роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми або з інших 

поважних причин. А дитина вважається такою, що належить до сім'ї своїх 

батьків, і тоді, коли з ними не проживає. 

Якщо мати та батько дитини проживають окремо, то чи можна вважати, 

що дитина, проживаючи, наприклад, з батьком, належить одночасно і до сім'ї 

матері? Ствердна відповідь на це запитання ви¬пливає із практики 

Європейського суду з прав людини: навіть якщо батьки не живуть разом, їх 

зв'язок з дитиною становить сімейне життя. 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Сім'я - це особлива спільність людей, основу якої становить емо¬ційно - 

відчуттєва ознака, яка притягує їх, єднає, тримає вкупі. 

Природність сім'ї означає, що її виникнення було об'єктивно за¬початковане 

тими умовами, в яких жила людина. Лише завдяки сім'ї вона могла вижити. 

Саме сім'я була першою і первинною людською спільнотою, зумовленою 

природним буттям людини. 
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Сутність сім'ї визначена у ній через три її ознаки, котрі випливають із 

розуміння сім'ї як союзу двох чи більше осіб, а саме: спільне проживання; 

спільний побут; взаємні (спільні) права та  обов'язки. 

 

ІІ  ПІДСТАВИ СТВОРЕНН  СІМ Ї 

 

У частині 4 ст  3 СК підставами створення сім ї названо:  

-     шлюб; 

- кровне споріднення; 

- усиновлення; 

- інші підстави, якщо вони не заборонені законом і не суперечать 

моральним засадам суспільства. 

У рішенні Конституційного суду України від 3 червня 1999 р. за №5-

рп/99 було зазначено, що "положення про встановлення бать¬ківства, викладені 

у ч. З ст. 53 КпШС, дають підставу для визнання ознаками сім'ї фактичних 

шлюбних відносин". Це рішення є цінним тим, що остаточно відкрило шлях до 

нового погляду на підстави ство¬рення сім'ї. 

До числа "інших" підстав для створення сім'ї належить також при¬йняття 

одинокою особою чужої дитини на виховання. 

Інститут прийомної сім'ї - до¬сить складне соціально-правове явище. 

Прийняті на виховання чужі діти, відповідно до закону, не стають для 

прийомних батьків рідними; строк їхнього спільного проживання наперед 

визначений договором; прийнята дитина не матиме в майбутньому юридичних 

обов'язків щодо своїх вихователів. Отже, йдеться про договірну форму 

вихо¬вання дітей, яка ззовні має деякі ознаки сім'ї, але все ж таки сім'єю, у її 

традиційному розумінні, не є. 

Не можна назвати сім'єю і дитячий будинок сімейного типу. 

Право на  сім’ю 

Право   на   сім'ю   закріплене   у   багатьох    міжнародно-правових 

документах,  а також у ст. 291 ЦК та у ст. 4 СК. Право на сім'ю є природним 

правом людини. Відповідно до ст. 4 СК, елементами цього права є: 

1) право на створення сім'ї; 

2) право на проживання у сім'ї; 

3) право на повагу до свого сімейного життя. 

До цього слід ще додати право особи на захист своєї сім'ї, яке 

сформульоване у ст. 56 СК.Право на створення своєї сім'ї мають особи, які 

досягли шлюбного віку. Таким є загальне правило. Проте суд може надати 

особі, котра не досягла цього віку, право на шлюб, тобто право на створення 

сім'ї. 

Актом створення сім'ї, за ч. 2 ст. 4 СК, є народження самотньою особою 

дитини. Право на проживання у сім'ї належить новонародженій дитині і може 

бути реалізоване насамперед завдяки тому, що батьки чи інші особи заберуть її 

з пологового будинку. 
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Однією з гарантій здійснення права на проживання у сім'ї є збе¬реження 

права на житло у тієї особи, яка позбавлена волі за вчинення злочину чи 

поміщена у соціальний заклад для людей літнього віку. 

Право на повагу до свого сімейного життя        

Предтечею права на повагу до сімейного життя є стаття 8 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також ст. 28 Конституції   

України, у якій закріплено право людини на повагу   до її гідності. 

З позиції Європейського суду з прав людини, у поняття "сімейне життя" 

входять насамперед стосунки між жінкою та чоловіком, які перебувають у 

шлюбі, зареєстрованому згідно із національним законодавством16. 

Поряд з цим, сімейне життя включає у себе й усі фактичні союзи, в тому 

числі й незареєстровані, коли особи живуть разом, і навіть тоді, коли вони не 

живуть разом. В останньому випадку маються на увазі стосунки після 

розірвання шлюбу: той, хто проживає окремо від дітей, має право спілкуватися 

з ними. 

Поняття "сімейне життя" охоплює також зв'язки між близькими 

родичами, насамперед між батьками та дітьми, навіть тоді, коли бать¬ки 

дитини не перебували у шлюбі. 

Сімейне життя охоплює також стосунки між іншими членами сім'ї, зокрема 

братами та сестрами, бабою, дідом та внуками і навіть прабабою, прадідом та 

правнуками. 

Необхідною ознакою сімейного життя є існування тісних осо¬бистих, 

емоційних зв'язків. Європейський суд не визнав сімейним життям відносини 

між дядьком та племінницею, які ніколи спільно не проживали, а також 

відносини між позашлюбним батьком та його дорослим сином17.До сімейного 

життя належать усі стосунки у сфері сімейного права. 

Право на повагу передбачає насамперед невтручання держави у сімейне 

життя. Але це право не може бути абсолютним. Є цілий ряд випадків, коли таке 

втручання є не лише можливим, але й необхідним: відібрання дитини за 

постановою прокурора, коли батьки знущаються над нею, чи прибуття наряду 

міліції для припинення насильства в сім'ї. 

        Функції сім ї в Україні 

Функцій, які покликана виконувати сім'я, багато, але всі вони становлять 

одне ціле. Жодна з них не може бути на¬звана основною, домінуючою. Усі 

вони взаємопов'язані, взаємоза¬лежні, взаємнопідкріплюючі. Виділяють такі 

функції сім ї: 

1. Гедоністична функція (з грец. песюпе - веселощі, насолода, 

задоволення).Зі шлюбом, сім'єю має пов'язуватися радість спілкування, 

ра¬дість одержання позитивних емоцій від фізичної присутності поряд дорогих 

людей, від усвідомлення того, що ти любиш і тебе люблять, від їхньої турботи, 

рівно ж радість від того, що і самій є про кого турбуватися, є кому відчиняти 

двері. Сім'я має утверджувати радість життя, приносити задоволення. Сім'я має 

утверджувати цінність ро¬динного життя. 
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2. Валеологічна функція (з лат. уаіео - бути сильним). На сім'ю покладена 

функція виховання поваги до свого здоров'я, піклування про здоров'я кожного її 

члена, утвердження здорового способу життя (запобігання і протидія пияцтву, 

наркоманії, курін¬ню). 

3  Функція народження дітей  Сім'я є природним середовищем для 

відтворення людини, для її природного буття. У структурі шлюбних відносини 

між жінкою та чоловіком у репродуктивному віці важливим компонентом є 

статеві стосунки, які зорієнтовані не лише на задоволення фізіологічних по-

треб, а й на зачаття та народження дитини. Бажання мати дитину як природна 

потреба є дуже стійкою. Відсутність дітей у подружжя - це відхилення від 

норми. Бездітне подружжя, яке стверджує, що не любить дітей, не хоче мати 

дітей, однозначно лукавить. 

4  Функція психологічного притулку  

Сім'я має бути тим місцем, де особа може розраховувати на лю¬бов, на 

розуміння, на емоційну підтримку, на благодать, на спокій, де їй дозволено 

бути такою, якою вона є. 

5  Навчально-виховна функція  

Оскільки постійно змінюються умови життя, саме сім'я має забез¬печити 

підготовку до цих змін. Тому сім'ю можемо вважати навча¬ючою структурою у 

тому сенсі, що кожен, навчаючись сам, передає свої знання та досвід іншим. 

Виховна функція сім'ї спрямована не лише щодо дітей, адже не лише старші 

виховують молодших, а й останні також є вихователя¬ми. Помиляються не 

лише діти, а й дорослі. Тому останнім, зокрема батькам, не слід баритися з 

вибаченням, якого дитина чекає і на яке має право. 

6  Економічна функція  

Сім'я як економічна субстанція - це наче невеличке господарське 

товариство, яке працює задля задоволення власних матеріальних по¬треб 

(приготування їжі, побутове обслуговування, обробіток земель¬ної ділянки 

тощо). 

7  Охоронно-захисна функція  

Сім'я повинна забезпечити кожного опікою, охороняти кожного і стати на 

захист у разі агресії щодо нього. Цьому завданню підпо¬рядкована ч. 4 ст. 32 

Конституції України, яка надає кожному право на звернення до суду з вимогою 

про спростування недостовірної ін¬формації про членів своєї сім'ї, а також ст. 

63 Конституції України, за якою не карається відмова давати показання або 

пояснення щодо членів сім'ї. 

Захисна функція забезпечується наданням права на самозахист себе та 

членів сім'ї, надання матері, батькові статусу законного пред¬ставника своїх 

дітей, а також надання статусу законного процесуаль¬ного представника бабі, 

дідові, братам, сестрам та іншим особам. 

Усі ці функції сім'ї можна об'єднати і визначити дуже лаконічно: 

миротворчість, миробудівництво. На жаль, з виконанням кожної із цих функцій 

в Україні не все гаразд. 
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ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

У частині 4 ст. 3 СК підставами створення сім'ї названо: шлюб; кровне 

споріднення; усиновлення; інші підстави, якщо вони не заборонені законом і не 

суперечать моральним засадам суспільства. Функцій, які покликана виконувати 

сім'я, багато, але всі вони становлять одне ціле. Жодна з них не може бути 

названа основною, домінуючою. Усі вони взаємопов'язані, взаємозалежні, 

взаємно підкріплюючі. 

 

ІІІ  ЧИННЕ НАЦІОНАЛЬНЕ СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Згідно чинного сімейного законодавства учасники сімейних 

правовідносин мають фактично рівні права і обов’язки – це стосується як прав, 

щодо виховання та утримання дитини, так і майнових прав, щодо спільно 

нажитого майна  Його джерелами є: 

  1  Конституція України  Національне сімейне законодавство відкриває 

Конституція України,  три статті якої безпосередньо стосуються сімейних 

відносин: 

Стаття 32 (ч. 1) - "Ніхто не може зазнавати втручання в його осо¬бисте і 

сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України". 

Стаття 51 -"Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із 

подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. 

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти 

зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. 

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються дер¬жавою". 

Стаття 52 - "Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також 

від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над 

дитиною та її експлуатація пересліду¬ються за законом. Утримання та 

виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків¬ського піклування, 

покладається на державу". 

2  Міжнародні договори  Відповідно до статті 9 Конституції України, чинні 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, є части¬ною національного законодавства України. Частиною 

національного сімейного законодавства України є такі міжнародні 

договори: 

1. Конвенція про права дитини (Схвалена на 44-й сесії Генеральної 

Асамблеї ООН 20 листопада 1989 р. Ратифікована Постановою Верхо¬вної 

Ради УРСР 27 лютого 1991 р., набула чинності для України 27 вересня 1991 р.); 

2. Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 

(Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 24 грудня 1980 р. Ратифі¬кована 

Постановою Верховної Ради УРСР 24 грудня 1980 р.); 

Конвенція про правову допомогу та правові відносини у ци¬вільних, 

сімейних і кримінальних справах (Укладена 22 січня 1993 р. Ратифікована 10 

листопада 1994 р., набула чинності для України 14 квітня 1995 р.); 
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4. Європейська конвенція про здійснення прав дітей (Укладена 25 січня 

1996 р. Ратифікована 3 серпня 2006 р., набула чинності для України 1 квітня 

2007 р.); 

5. Конвенція про стягнення аліментів за кордоном (Укладена 20 

червня 1956 р. Ратифікована 20 липня 2006р., набула чинності для України 19 

жовтня 2006 р.); 

6. Конвенція про контакт з дітьми (Укладена 15 травня 2003 р. 

Ратифікована 20 вересня 2006 р., набула чинності для України 1 січня 2007 р.). 

Станом на 1 червня 2008 р  Верховною Радою України не ратифіковані дві 

конвенції, підписані уже Україною, а саме: 

1. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза 

шлюбом (Укладена 15 жовтня 1975 р., підписана 24 січня 2006 р.); 

2. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень 

сто¬совно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (Укладена 20 

травня 1980 р., підписана 24 січня 2006 р.). 

3.  Сімейний кодекс України 

В СК врегульовані не лише відносини між членами сім'ї, а й між тими 

особами, які були колись, але вже не є членами сім'ї (наприклад, між батьком, 

котрий у зв'язку з розірванням шлюбу проживає окремо, і дитиною), а також 

між тими, хто ніколи спільно не проживав (наприклад, між бабою, дідом та 

внуком). 

Сімейний кодекс складається із семи розділів: 

І.  Загальні положення; 

II. Шлюб. Права та обов'язки подружжя; 

III. Права та обов'язки матері, батька і дитини; 

IV. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

V.  Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів; 

VI.. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без гро¬мадянства; 

VII.Прикінцеві положення. 

Сімейний кодекс України був прийнятий 10 січня 2002 р. і набрав чинності 1 

січня 2004 р.  

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

Згідно чинного сімейного законодавства учасники сімейних 

правовідносин мають фактично рівні права і обов’язки – це стосується як прав, 

щодо виховання та утримання дитини, так і майнових прав, щодо спільно 

нажитого майна. Його джерелами є: Конституція України, Цивільний кодекс 

України, Сімейний кодекс України, міжнародні договори, Закони України та 

підзаконні нормативно-правові акти. 
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IV. ОСО ЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Особливості сімейних правовідносин можна визначити за кілько¬ма 

позиціями, а саме за: 

1) складом їх учасників; 

2) підставами виникнення; 

3) змістом (суттю). 

Учасники сімейних правовідносин 

Учасниками (суб'єктами) сімейних відносин є виключно люди. 

Різноманітні державні інституції (орган реєстрації актів цивільного стану, 

орган опіки та піклування, суд) можуть брати участь у виникненні, зміні чи 

припиненні сімейних прав та обов'язків, але ніколи не стають учасниками 

сімейних відносин. 

Кожен учасник сімейних відносин має особливий статус: матері чи 

батька, дружини чи чоловіка, дитини, баби або діда, внука, брата чи сестри. Ці 

означення відразу засвідчують суть особливих особистих і водночас соціальних 

ролей, які вони виконують в житті. 

Дружина, чоловік є суб'єктами шлюбних відносин,   які становлять 

складову частину відносин сімейних. 

У Сімейному кодексі термін "дружина" вживається лише стосовно 

заміжньої, шлюбної жінки57, поруч із терміном "чоловік", хоча збе¬режено й 

звичні уже слова та словосполучення "подружжя", "один з подружжя", "кожен з 

подружжя". 

Виокремлення термінів "дружина" та "чоловік" було зумовлено різними 

соціальними ролями, які вона та він виконують у шлюбі, прагненням 

наголосити на них як на рівновеликих цінностях. Слово¬сполучення "один з 

подружжя", "кожен з подружжя", які домінували у Кодексі 1969 р., нездатні 

були відобразити це. 

Юридичний статус дружини та чоловіка виникає лише на підставі 

зареєстрованого шлюбу. Для виникнення між батьком та дитиною юридичного 

зв'язку по¬трібне засвідчення батьківства в порядку, визначеному у ст. 125 СК. 

Дитина - дитиночка, дитинонька, дитинча, дитинчатко, дитя, дитятко, 

дитяточко, дітлашок. 

Дитина займає серед учасників сімейних відносин одне з 

найваж¬ливіших місць. її поява на світ зумовлена природною місією шлюбу, 

природним правом жінки на материнство. Обов'язок піклуватися про дитину, 

дбати про її фізичний, духовний та моральний розвиток по¬кладений не лише 

на батьків, а й на інших родичів. 

Контроль за дотриманням прав дитини в Україні здійснюють чис¬ленні 

державні, громадські, у тому числі міжнародні організації. Відповідно до 

Конвенції про права дитини, статусом дитини у Сімейному кодексі наділені 

особи у віці до 18 років. Набуття неповнолітньою особою повної цивільної 

дієздатності у зв'язку з реєстрацією шлюбу, а також надання їй повної цивільної 

дієздатності у зв'язку із реєстрацією її матір'ю чи батьком дитини або 
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укладенням трудового договору чи бажанням займатися підпри¬ємництвом 

(статті 34, 35 ЦК) не позбавляє її статусу дитини. 

Набуття повної цивільної дієздатності особою, з якою, наприклад, у 16 

років було зареєстровано шлюб, означає, що усі цивільні правочини щодо свого 

майна вона може вчиняти сама, без згоди батьків і без дозволу органу опіки та 

піклування. Але на продаж батьками своєї квартири чи будинку, у якому 

проживає ця дитина, потрібна буде згода органу опіки та піклування. У сфері 

сімейних відносин така особа залишиться зі статусом дитини: збереже право на 

аліменти від батьків, не зможе бути усиновлювачем, опікуном чи 

піклувальником. 

У статті 6 СК, як і в Цивільному кодексі, діти поділені на дві ві¬кові 

категорії: 

1) малолітні-до 14 років; 

2) неповнолітні - від 14 до 18 років. 

Статусом дочки та сина у Сімейному кодексі наділені повнолітні діти. 

У Сімейному кодексі баба та дід наділені особистими та майно¬вими 

правами і обов'язками щодо внуків, а також правами їх проце¬суальних 

законних представників. 

Внуки у пору дитинства наділені особистими та майновими пра¬вами 

щодо баби та діда, а після досягнення повноліття - обов'язками щодо них. 

Прабаба, прадід, правнуки - ці родичі названі учасниками сімей¬них відносин у 

Сімейному кодексі вперше. 

Хоча у ньому жодного разу не згадано про прапрабабу, прапрадіда та 

праправнуків, відносини між ними мають регулюватися за допо¬могою аналогії 

закону так, як вони регулюються між прародичами та правнуками. 

Брати та сестра наділені правом на спілкування (на контакт), ін¬шими 

особистими та майновими правами та обов'язками. 

Відповідно до частини 4.ст. 2 СК, сімейні відносини між певною особою 

та  тіткою, дядьком, племінником, племінницею, двоюрідними братами та 

сестрами, ін¬шими побічними родичами за походженням не регулюються 

Сімей¬ним кодексом. Зате вони можуть бути врегульовані договором (ст. 9 

СК). 

У статті 63 Конституції України вжито термін "близькі родичі", перелік 

яких має визначатися законом. Згідно із пунктом 11 ст. 32 КПК, близькими 

родичами вважаються "батьки, дружина, діти, ріднібрати та сестри, дід, баба, 

внуки"71. У Сімейному кодексі узагальнюючого терміна "близькі родичі" 

немає. 

Лінії та ступені кровного споріднення 

Ліній кровного споріднення є дві:   1)   пряма;  2)   непряма (побічна). 

У прямій лінії кровного споріднення перебувають ті особи, які походять один 

від одного: син, мати, дідо, прабаба, прапрадід. 

До побічної лінії кровного споріднення належать ті особи, котрі мають 

спільного предка. Так, у троюрідних брата та сестри спільним предком була 

прабаба чи прадід, у двоюрідних - баба чи дідо, у рід¬них - мати і (або) батько. 
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Ступінь кровного споріднення визначається, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 

1265 ЦК, за кількістю народжень, які віддаляють одного родича від іншого; при 

цьому народження тієї особи, ступінь спо¬ріднення з якою визначається, не 

входить до цього числа. Усиновлювач - особливий суб'єкт сімейних відносин. 

Його пра¬вовий зв'язок із чужою дитиною, що стала його дитиною, базується 

не на кровному спорідненні з нею, а на особливому акті його доброї волі, 

санкціонованому рішенням суду. 

Правові відносини між усиновлювачами та «усиновленими 

ото¬тожнюються з правовими відносинами між батьками та дітьми за 

походженням. 

Інші особи  

До числа інших осіб, що можуть бути учасниками сімейних відносин, 

належать насамперед жінка та чоловік, котрі проживають спільно, але без 

реєстрації шлюбу.Свояком для певної особи буде родич її дружини чи чоловіка, 

чи, навпаки, дружина або чоловік її родича. 

У Сімейному кодексі врегульовані відносини лише між частиною свояків: 

мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком. 

Мачуха - дружина (друга дружина) батька дитини.  

Вітчим - чоловік (другий чоловік) матері дитини. Статус мачухи та вітчима 

виникає лише у разі смерті матері, бать¬ка дитини чи оголошення їх 

померлими і лише у разі реєстрації шлю¬бу з батьком, матір'ю дитини. Цей 

статус припиняється у разі розі-рвання шлюбу з батьком, матір'ю дитини, але 

може бути збережений у разі їхньої смерті. 

У Сімейному кодексі мачуха та вітчим уперше одержали визна¬ння як 

вихователів пасинка чи падчерки та право на процесуальне законне 

представництво їхніх інтересів у суді. У Сімейному кодексі вони наділені 

особистими та майновими правами та обов'язками щодо мачухи та вітчима. До 

числа свояків зачисляють також тещу, тестя (батьків дружи¬ни), свекруху, 

свекра (батьків чоловіка), невістку (дружину сина) та зятя (чоловіка дочки). 

Хоча Сімейний кодекс не регулює відносини між тещею, тестем та зятем, а 

також між свекрухою, свекром та неві¬сткою, від батьків кожного з подружжя 

часто залежить зміцнення чи руйнування шлюбу. 

Сватами взаємно називають себе батьки дружини та чоловіка. Шурином 

(швагром) називають брата дружини, шуринкою (швагеркою) - сестру дружини. 

Дивером називають брата чоловіка, зовицею - чоловікову сестру. Дядиною 

(вуянкою) називають дружину дядька (вуйка)73. 

Майнові права свояків можуть бути застережені у шлюбному до¬говорі. 

Відповідно до статті 26 Конституції України, іноземці та особи без 

громадянства, що перебува¬ють в Україні на законних підставах, користуються 

тими ж самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і 

громадя¬ни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами 

чи міжнародними договорами України. 

У сфері сімейних відносин для іноземців не встановлено жодного 

винятку, отже усіма сімейними права та обов'язками, що визначені у Сімейному 
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кодексі, вони як дружина, чоловік, мати, батько, дитина, інші члени сім'ї та 

родичі можуть володіти беззастережно і так само беззастережно здійснювати їх. 

 

ВИСНОВКИ З IV ПИТАНН : 

 

Особливості сімейних правовідносин можна визначити за кілько¬ма 

позиціями, а саме за: складом їх учасників; підставами виникнення; змістом 

(суттю). Кожен учасник сімейних відносин має особливий статус: матері чи 

батька, дружини чи чоловіка, дитини, баби або діда, внука, брата чи сестри. Ці 

означення відразу засвідчують суть особливих особистих і водночас соціальних 

ролей, які вони виконують в житті. Ступінь кровного споріднення визначається, 

відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 1265 ЦК, за кількістю народжень, які віддаляють 

одного родича від іншого; при цьому народження тієї особи, ступінь спо-

ріднення з якою визначається, не входить до цього числа. Усиновлювач - 

особливий суб'єкт сімейних відносин. 

 

VI. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕНН  СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Сімейні відносини виникають, змінюються, припиняються на підставі 

різноманітних юридичних фактів. Щоби якась обставина мала силу 

юридичного факту у сфері сі¬мейних відносин, це повинно бути зазначено у 

законі або в договорі. Значення юридичного факту може бути надане певній 

обставині зви¬чаєвим правом. 

Види юридичних фактів 

Дією як юридичним фактом у сімейному праві є те що  відбувається за 

волею особи, яка бажає виникнення сімейних відносин за п участю або зміни 

цих відносин чи їх припинення. 

Йдеться насамперед про ті ситуації, коли воля особи є достатньою для 

настання відповідних правових наслідків, тобто коли для досягнення мети не 

треба ні рішення, ні реєстрації. До таких дій можна зачислити такі: 

1) започаткування сім'ї (т. зв. фактичний шлюб); 

2) вихід із сім'ї; 

3) невзяття новонародженої дитини з пологової лікарні; 

4) придбання майна; 

5) укладення договору між батьками про місце проживання ди¬тини. 

Створення сім'ї, не заснованої на шлюбі, жінкою та чоловіком є 

підставою для виникнення у них права спільної сумісної власності на придбане 

майно, сервітутного права на проживання одного з них у помешканні, що 

належить другому, тощо. 

Вихід з сім'ї є підставою для встановлення режиму особистої влас¬ності 

на майно, придбане особою під час окремого проживання. Невзяття батьками 

дитини з пологової лікарні може призвести до її усиновлення без їхньої згоди. 

Придбання одним із подружжя майна для потреб сім'ї призводить до 

виникнення щодо цього майна права спільної сумісної власності. 
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В окремих випадках для виникнення юридичних наслідків недо¬статньо 

виключної волі особи: законом встановлена певна процедура, дотримання якої 

є обов'язковою. До цього виду дій зокрема належать: 

1) шлюб; 

2) добровільне визнання батьківства; 

3) усиновлення; 

4) розірвання шлюбу; 

5) шлюбний договір. 

Шлюбний договір як єдність волі його учасників викличе відповід¬ні 

правові наслідки лише за умови його нотаріального посвідчення. 

Подією в сімейному праві буде народження дитини, смерть, до¬сягнення 

певного віку. Так, з досягненням повноліття припиняється право дитини на 

утримання. Право студента на утримання припинить¬ся, якщо йому 

виповниться 23 роки. 

Серед юридичних фактів особливо виділяють стани: стан, родин¬ності 

(кровного споріднення) та стан шлюбу. Стан родинності, тобто біологічного 

зв'язку є незнищенним. Стан шлюбу колись - таки му¬сить припинитися. 

Обидва ці стани можуть бути підставою для надання певних преференцій 

(непритягнення до кримінальної відповідальності за відмову від показань щодо 

другого з подружжя чи близького родича) або вста¬новлення заборон 

(неможливість посвідчення нотаріусом правочинів від імені або на користь 

другого з подружжя або когось із родичів; неможливість реєстрації шлюбу між 

близькими родичами тощо). 

Стан шлюбу є підставою для виникнення права спільної сумісної 

власності подружжя (без шлюбу про подружжя ми б не мали права говорити), 

але об'єкт цього права треба ще створити (придбати), отже сам по собі стан 

шлюбу юридичним фактом вважатися не може. У цьому випадку, як і в разі 

народження дитини, стан шлюбу - це лише юридичне тло, на якому 

започаткуються і будуть існувати відносини спільної сумісної власності 

подружжя чи відносини між батьками та дітьми74. Виділяють ще стан 

непрацездатності та стан нужденності (по¬треби у матеріальній допомозі). 

В окремих випадках правові наслідки можуть настати лише за умови 

одночасної наявності кількох дій, подій, станів. Отже, мова йде  про складний 

юридичний факт, коли кожна із його частин, у відриві від іншої, для конкретної 

життєвої ситуації юридичним фактом не є. 

Завершальним кільцем у ланцюжку обставин, які в сукупності матимуть 

статус юридичного факту, може бути рішення суду. Йдеться, зокрема, про 

рішення суду про усиновлення, про зміну розміру присуджених раніше 

аліментів чи про зміну місця проживання дитини, про позбав¬лення 

батьківських прав тощо. Відповідно до статті 49 ЦК, актами цивільного стану є 

події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, 

змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом 

цивільних прав та обов'язків. 
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Проте сфера впливу актів цивільного стану у цій статті подана дуже 

звужено, адже акти цивільного стану мають юридичне значення щодо усього 

спектру приватних та публічних відносин. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 2007 р. затверджено Порядок ведення Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян, відповідно до якого до Державного 

реєстру вносяться відомості про народження фізичної особи та її походження, 

шлюб, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, розірван¬ня 

шлюбу, зміна імені, смерть. 

Реєстром є єдина комп'ютерна база даних про акти цивільного стану, про 

внесені до них зміни і доповнення, видачу свідоцтв про видачу свідоцтв про 

реєстрацію актів цивільного стану та витягів з реєстру. 

Особа, якій виповнилося 16 років, має право отримати витяг з Реєстру про себе 

та про своїх родичів. 

 Зміст сімейних правовідносин 

Зміст сімейних правовідносин складають сімейні права та   обов'язки. 

Право, яке належить людині як членові сім'ї    чи як родичеві і визначене 

нормами Сімейного кодексу або  договором, є її сімейним правом. 

Сімейне право - це певні можливості, якими може скористатися дружина, 

чоловік, мати, батько, дитина, дід, баба чи інша особа; це вид та міра поведінки, 

на яку вони напрвлені. Сімейними правами немайнового характеру є, зокрема, 

право дру¬жини на материнство, право дитини на контакт із родичами, право 

батька на участь у вихованні дитини, з якою він не проживає. 

До сімейних прав майнового характеру належить право дитини, іншого 

члена сім'ї на утримання, право одного з подружжя на поділ спільного майна. 

При цьому слід зазначити, що право на утримання є особистим майновим 

правом, оскільки не може бути за жодних умов передане іншій особі. 

3 моменту народження дитина володіє природним правом на проживання у сім 

і та на фізичний, духовний і моральний розвиток. Носіями сімейних прав 

особистого немайнового та майнового характеру є усі інші учасники сімейних 

відносин. 

Сімейний обов'язок - це вид і міра необхідної  поведінки, яку особа 

зобов'язана (повинна, му¬сить) вчинити. Носієм сімейного обов'язку завжди є 

конкретна, точно визначена особа, тому сімейні правовідносини вважаються 

відносними. Правовідно¬сини власності між подружжям мають двояку суть. 

Дружина і чоловік перебувають в абсолютних правовідносинах зі всіма, хто 

може стати потенційним агресором щодо їхнього права спільної сумісної 

влас¬ності, і водночас - у відносних правовідносинах між собою, оскільки і 

дружина, і чоловік зобов'язані взаємно поважати права кожного з них як 

співвласника. 

Зміст сімейного обов'язку часто визначається у Кодексі за допо¬могою 

оцінюваних понять: "поважати дитину", "піклуватися про її здоров'я", "дбати 

про матеріальне забезпечення сім'ї", "утримувати" тощо. За наявності спору 

зміст обов'язку може бути чітко визначе¬ний судом, наприклад, - "сплачувати 

щомісячно аліменти у сумі 500 грн". 
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Іноді суть сімейного обов'язку у Сімейному кодексі взагалі не визначена, 

її можна змоделювати, виходячи зі змісту сімейного права, якому цей обов'язок 

має кореспондувати. Так, праву, приміром, чоло¬віка на повагу до своєї 

індивідуальності відповідає обов'язок дружини утримуватися від дій, які би 

зневажали це його право. 

Праву дружини на материнство має кореспондувати, як це може для 

декого здатися абсурдним, обов'язок чоловіка на статеві стосунки з нею, що 

зумовлений самою суттю шлюбу, коли йдеться, звичайно, про осіб 

репродуктивного віку. Правда, невиконання цього обов'язку може мати 

наслідком лише розірвання шлюбу. 

Види сімейних      обов язків                              

Сімейні обов'язки можна розділити за різними ознаками. За підставами 

виникнення сімейні обов'язки можуть бути ті, що виникають безпосередньо із 

закону. Таким є, наприклад, обов'язок утримувати дитину. Обов'язок може 

виникнути із договору, зокрема шлюбного. За певних обставин джерелом 

обов'язку може бути звичай або мораль. 

За змістом поведінки, яку особі належить вчинити, обов язки є 

активні та пасивні  Активним є обов язок виховувати дитину  Пасивним  - 
обов'язок батьків утримуватися від дій, які можна вважати експлуатацією 

дитини. Носієм сімейних обов'язків є насамперед повнолітня, повністю 

дієздатна особа. Носієм   обов'язку з утримання дитини може бути і 

недієздатний батько, однак він не може мати обов'язків, пов'язаних із 

вихованням дитини. Батьківські права та обов'язки можуть мати й неповнолітні 

і навіть малолітні особи. Але в останньому випадку виникнуть серйозні 

проблеми із їх здійсненням. Однак для заперечення наявності материнського 

права, наприклад, у тринадцятирічної чи навіть молодшої за віком матері немає 

достатніх підстав. 

Той, чия цивільна дієздатність обмежена у зв'язку із зловживан¬ням 

алкогольними напоями чи наркотичними засобами, не втрачає сімейних прав та 

обов'язків. Якщо ця погана звичка призведе до по¬збавлення його батьківських 

прав, це зумовить зменшення обсягу його сімейних прав, обов'язків та деяких 

юридичних можливостей (не зможе стати усиновлювачем, опікуном чи 

піклувальником). 

Відповідальність у сімейному праві                         

Відповідальність у сімейному праві - це особливий вид санкції, що 

застосовується до учасника сімейних правовідносин. Вона про¬являється у: 

1) позбавленні права; 

2) обмеженні обсягу права;, 

3) анулюванні правовідносин; 

5) припиненні правовідносин; відшкодуванні матеріальної шкоди; 

6) відшкодуванні моральної шкоди. 

Відповідальність у сімейному праві ґрунтується на загальних під¬ставах 

юридичної відповідальності, якими є: 

1) протиправна поведінка; 



277 
 

2) негативний наслідок протиправної поведінки; 

3) причиновий зв'язок між протиправною поведінкою та її не¬гативним 

наслідком; 

4) вина. 

Протиправна поведінка - це акт порушення чужого права або ін¬тересу; це 

невиконання правового обов'язку.Критерієм правомірності чи неправомірності 

(протиправності) поведінки особи у її стосунках з дітьми є відповідність цієї 

поведінки інтересам дитини. 

У Конвенції про права дитини вжито терміни "якнайвищий 

інтерес", "найвищий інтерес", а у Європейській конвенції про здійснення 

прав дитини (Страсбург, 1996 р. ) - "найвищий інтерес". У статті 207 СК 

зазначено, що усиновлення дитини проводиться у її найвищих інтересах. 

З наведеного випливає, що інтереси дитини можуть бути різними: такими, 

що відповідають потребам її фізичного та духовного розвитку, і такими, 

що сприяють її фізичному та духовному нищенню; ін¬тереси звичайні і 

найвищі. 

Мірою правильності поведінки особи у ставленні до дитини мають бути 

саме її найвищі інтереси. Причиновий зв'язок у структурі відповідальності у 

сімейному пра¬ві не потребує концентрації особливої уваги, за винятком 

випадків, коли йде мова про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, 

де такий зв'язок має бути доведений. Для того, щоби міру державного примусу 

застосовувати до учас¬ника сімейних відносин, має бути його вина у формі 

умислу або нео¬бережності.Заподіяння дитині важких тілесних ушкоджень за 

непослух, за¬лишення дитини без засобів до життя, знущання над дружиною та 

інші прояви насильства в сім'ї - всі ці дії чиняться з усвідомленням 

протиправності поведінки, з бажанням настання негативних наслідків або коли 

на реальність їх настання особа не звертає уваги.Часто сімейні обов'язки не 

виконуються з недбалості. 

При розгляді сімейних справ, особливо про скасування усиновлен¬ня чи 

позбавлення батьківських прав, суду належить звертати увагу на наявність 

вини, на її форми. Від цього залежатиме справедливість судового рішення. 

Скасування усиновлення вважатиметься відповідальністю, якщо воно є 

наслідком протиправної поведінки та вини усиновлювача. Відповідальністю 

буде і відібрання дитини від одного з батьків, але, звичайно, не тоді, коли він є 

психічно нездоровим. 

Зміна правовідносин У цивільному праві зміна правовідносин може   

полягати у зміні суб'єкта, предмета зобов'язання, а також прав та обов'язків   

сторін.У сімейному праві зміна правовідносин як спосіб захисту може полягати 

лише у зміні обсягу прав та обов'язків і проявитися у збіль¬шенні або 

зменшенні розміру аліментів, у внесенні змін до шлюбного договору, у 

передачі дитини від одного з батьків до другого, у вне¬сенні змін до договору 

про аліменти. 
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Відновлення  правовідносин  Якщо точніше, то мова мала б йти про 

відновлення попереднього становища, адже відповідні фактичні порушення не 

можуть, як  правило, змінити правовідносини між певними особами. 

Про відновлення існуючих раніше правовідносин можна говорити і в разі 

поновлення батьківських прав. 

Анулювання Правовідносин  Як уже було зазначено, припинитися може   

лише те правове явище, яку виникло законно. Те ж, що виникло незаконно,   

анулюється. 

У Сімейному кодексі анулювання правовідносин як спосіб захисту 

передбачено у разі: 

1) недійсності шлюбу; 

2) анулювання запису про батьківство, материнство; 

3) недійсності усиновлення; 

4) визнання недійсним шлюбного чи іншого договору. 

У першому випадку анулюється актовий запис про шлюб; у дру¬гому - з 

актового запису про народження дитини виключається інформація про певну 

особу як батька чи матері дитини; у третьому - скасовується рішення суду про 

усиновлення. 

Анулювання сімейних правовідносин (точніше – квазі- чи псевдо 

правовідносин) - це своєрідна реституція, тобто повернення ситуації до 

початкової позиції. 

            Припинення правовідносин  Припинитися можуть лише ті 

правовідносини,  які виникли законно. Припинення сімейних правовідносин як 

спосіб захисту - це їх примусове припинення після більш-менш тривалого 

періоду існування. Таким способом захисту є передусім розірвання шлюбу за 

рішен¬ням суду: з моменту набрання ним законної сили особи втрачають 

статус подружжя. Проте "залишкові явища" припинених шлюбних 

правовідносин можуть ще тривати протягом певного часу або навіть довічно. 

Йдеться про право на аліменти колишньої дружини чи ко¬лишнього чоловіка, а 

також про відносини між ними як співвласни¬ками майна, набутого у шлюбі, 

які можуть тривати доти, поки воно не буде поділено між ними. Припиненням 

правовідносин буде скасування усиновлення, хоча і в цьому випадку можуть 

зберегтися також "залишки" неіснуючого уже усиновлення: збереження права 

дитини на прізвище (ч. 5 ст. 239 СК), на аліменти (ч. 6 ст. 239 СК). 

Припиненням правовідносин буде і розірвання договору про, наприклад, 

надання утримання дитині чи шлюбного договору. 

 

ВИСНОВКИ З V ПИТАНН  

 

Сімейні відносини виникають, змінюються, припиняються на підставі 

різноманітних юридичних фактів. Аби якась обставина мала силу юридичного 

факту у сфері сі¬мейних відносин, це повинно бути зазначено у законі або в 

договорі. Значення юридичного факту може бути надане певній обставині 

зви¬чаєвим правом. Дією як юридичним фактом у сімейному праві є те що  
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відбувається за волею особи, яка бажає виникнення сімейних відносин за п 

участю або зміни цих відносин чи їх припинення. Зміст сімейних 

правовідносин складають сімейні права та   обов'язки. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, сутності та 

особливостям сім’ї; розглянули її функції; підстави створення та право на 

сім’ю; особливості сімейних правовідносин; підстави їх виникнення, зміни та 

припинення. Навчилися орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві 

щодо сімейних правовідносин; аналізувати юридичні факти, які є підставами їх 

зміни та припинення; правильно застосовувати норми сімейного права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню окремих учасників сімейних правовідносин між собою. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття, та функції сім’ї. 

2.Чи визначено в СК України поняття «сім’я»? 

3. Назвіть чинне національне сімейне законодавство. 

4. Назвіть підстави виникнення сімейних правовідносин. 

5. Хто є учасниками сімейних правовідносин? 

6. Які існують особливості сімейних правовідносин? 

7.Назвіть види сімейних обов’язків. 

8. Назвіть підстави зміни та припинення сімейних правовідносин. 

 

 

ТЕМА № 20 ПОР ДОК УКЛАДАНН  ТА ПРИПИНЕНННН  ШЛЮ У 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та ознаки шлюбу. 

2. Умови укладення шлюбу. 

3. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення. 

4. Поняття та підстави припинення шлюбу. 

5. Інститут сепарації (окремого проживання подружжя). 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття та ознаки шлюбу, особливості укладення шлюбу. 

Розглянути можливі підстави припинення шлюбу. Детальніше ознайомитися із 

особливостями державної реєстрації шлюбу, її правовим значенням         

  Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо 

укладення шлюбу; аналізувати юридичні факти, які є підставами припинення 

шлюбу; правильно застосовувати норми сімейного права до конкретних 

життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. 
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Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ПОН ТТ  ТА ОЗНАКИ ШЛЮ У 

Відповідно до ст. 21 СК України шлюб — це сі¬мейний союз жінки та 

чоловіка, зареєстрований у державному орга¬ні реєстрації актів цивільного 

стану. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою 

для виникнення у них прав та обов'язків подружжя (крім майнових прав — ст. 

74 СК України — конкубінат). 

Стаття 51 Конституції України не тільки забезпечує охорону сім'ї 

державою, але й проголошує на конституційно-правовому рів¬ні рівність жінки 

і чоловіка у шлюбі та сім'ї та необхідність вільного волевиявлення осіб на 

укладення шлюбу. 

У ст. 5 СК закріплений принцип державної охорони сім'ї, дитинства, 

материнства, батьків¬ства. Держава створює умови для зміцнення сім'ї. 

Отже, можна дати наступне визначення шлюбу: шлюб — це юридичний факт, 

який передбачає сімейно-правові відносини, це добровільний і рівноправний 

союз вільних жінки і чоловіка, який укладається у визначеному законом 

порядку для створення сім'ї. 

У законодавчому визначенні поняття шлюбу сформульовані основні його 

ознаки: 

1) шлюб — це сімейний союз. Шлюб створює сім'ю, а не спрямо¬ваний на її 

створення; 

2) у шлюбі можуть бути лише жінка та чоловік, тобто особи різ¬ної статі; 

3) реєстрація шлюбу державним органом реєстрації актів ци¬вільного стану 

з дотриманням відповідних правил, визначених за¬коном; 

4) ціль — створення сім'ї; 

5) породжує права та обов'язки; 

6) укладається без зазначення строку дії. 

Особи, які після вінчання спільно прожи¬вають без реєстрації шлюбу, 

мають статус сім'ї, але не мають право¬вого статусу подружжя. Згідно із ст. 74 

СК жінка та чо¬ловік, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у 

шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, набуваючи майно під час 

спільного проживання, мають на нього право спільної сумісної влас¬ності, 

якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. 

Відповідно до п. 172 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженої наказом Міністер¬ства юстиції України від 

03.03.2004 року № 20/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

03.03.2004 року за № 283/8882 (далі — Інструкція), подружжя, а також чоловік 

та жінка, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією 

сім'єю, ма¬ють право на укладення усіх договорів, які не заборонені законом, 

щодо майна, яке є об'єктом права спільної сумісної власності по¬дружжя, 

зокрема: 
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- про порядок користування майном, що належить їм на праві спільної 

сумісної власності; 

- про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної влас¬ності; 

- про виділення у натурі частки із майна, що знаходиться у спільній 

сумісній власності; 

- про надання утримання; 

- про припинення права на утримання за домовленістю под¬ружжя; 

- про розмір та сплату аліментів на дитину; 

- про припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з пере¬дачею 

права власності на нерухоме майно; 

- про спільне проживання та ведення спільного господарства тощо. 

На підтвердження факту проживання од¬нією сім'єю осіб, які не 

перебувають у шлюбі, нотаріусом можуть бути прийняті: договір про спільне 

проживання та ведення спіль¬ного господарства, рішення суду про 

встановлення факту спільного проживання однією сім'єю осіб, які не 

перебувають у зареєстровано¬му шлюбі, записи в будинкових книгах 

(паспортах) про постійне проживання або реєстрацію цих осіб за однією 

адресою тощо, якщо вони разом з іншими документами підтверджують цей 

факт. 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Відповідно до ст. 21 СК України шлюб — це сімейний союз жінки та 

чоловіка, зареєстрований у державному орга¬ні реєстрації актів цивільного 

стану. У законодавчому визначенні поняття шлюбу сформульовані основні 

його ознаки: 

1) шлюб — це сімейний союз. Шлюб створює сім'ю, а не спрямо¬ваний на її 

створення; 

7) у шлюбі можуть бути лише жінка та чоловік, тобто особи різ¬ної статі; 

8) реєстрація шлюбу державним органом реєстрації актів ци¬вільного стану 

з дотриманням відповідних правил, визначених за¬коном; 

9) ціль — створення сім'ї; 

10) породжує права та обов'язки; 

11) укладається без зазначення строку дії. 

 

ІІ  УМОВИ УКЛАДАНН  ШЛЮ У 

 

 Умови укладення шлюбу — це обставини, необхідні для держав¬ної 

реєстрації укладення шлюбу і визнання його дійсним, тобто та¬ким, що має 

правову природу (зміст). Умовами укладення шлюбу є: 

1) Добровільність (ст. 24 СК). Взаємна згода чоловіка і жінки на 

укладення шлюбу має бути висловлена ними особисто. Укладення шлюбу через 

представника не допускається. Шлюб, зареєстрований без вільної згоди жінки 

чи чоло¬віка за рішенням суду відповідно до ч. 1 ст. 40 СК визна¬ється 
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недійсним( укладення шлюбу під впливом насильства, застосування фізичного 

чи пси-хічного тиску; під впливом обману - коли навмисно надаються 

неправдиві відомості або ж свідомо замовчуються деякі факти, що мають для 

того, хто погоджується на шлюб, істотне зна¬чення – це має стосуватися особи 

дру¬гого з подружжя (напр., наявність у нього дитини, судимості) чи взагалі 

його фізичної ідентифікації (коли особа свідомо видає себе за іншу). 

До шлюбу, укладеного без вільної згоди, належить і шлюб, який 

зареєстрований хоч і з дієздатною особою, але яка на момент його укладення 

перебувала у такому стані, що не усвідомлювала своїх дій, та (або) не могла 

керувати ними, адже за таких обставин була не в змозі висловити свою вільну 

згоду на вступ у шлюб (нервовий стрес, психічний розлад, фізична травма, 

алкогольне сп'яніння). Суд встановлює ці обставини не тільки за свідченням 

свідків, а й призначає судово-психіатричну експертизу. 

Добровільність вступу у шлюб виражається у спільній заяві про 

реєстрацію шлюбу, яка подається жінкою та чоловіком до будь-якого 

державного органу реєстрації актів цивільного стану за їх ви¬бором (ч. 2 ст. 28 

СК) — особисто. Виняток зі ст. 28 СК України, передбачений ч. 3, а саме така 

за¬ява може бути подана їх представниками, лише підписи мають бути 

нотаріально засвідчені. Така заява є чинною протягом трьох місяців з дня її 

подання. 

2) Досягнення особами шлюбного віку (ст. 22 СК - для жінки — 17 

ро¬ків, для чоловіка — 18 років (досягли соціальної, фізичної та психіч¬ної 

зрілості). Такого віку вони мають досягнути на день реєстрації шлюбу, а не на 

день подачі заяви в органи РАЦС.У ч. 2 ст. 23 СК передбачена можливість 

надання права на шлюб особам, які досягли 14 років. Для цього необхідно мати 

рішення суду. Заява про надання особі, яка досягла 14 років, права на шлюб (ст. 

23 СК) повинна розглядатися судом в окремому про¬вадженні (ч. З ст. 234 

ЦПК). При цьому до участі у справі залучаються один або обоє батьків 

(усиновлювачів) неповнолітньої особи, піклувальник, особа, з якою 

передбачається реєстрація шлю¬бу, а також інші заінтересовані особи. 

Заперечення батьків (піклувальників) щодо надання права на шлюб не є 

підставою для відмови в задоволенні заяви, оскільки го¬ловним критерієм у цій 

справі є встановлення судом факту про від-повідність такого права інтересам 

заявника. 

Суд надає право на шлюб (а не знижує шлюбний вік), а також містити 

прізвище, ім'я та по батькові особи, право на шлюб з якою надається судом 

(постано¬ва пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування 

судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розі¬рвання 

шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 

21.12.2007 р. № 11). 

Перешкоди до укладення шлюбу — це обставини, за наявності яких 

державна реєстрація укладення шлюбу неможлива і неправо¬мірна. Вони 

перераховані у ст.ст. 25, 26 СК. Їх пере¬лік є вичерпним: 
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1) жінка і чоловік мають право на повторний шлюб лише після 

припинення попереднього шлюбу (одношлюбність  - ст. 25 СК). Якщо особа 

перебувала в шлюбі раніше, то вступаючи в шлюб вдруге, вона має подати в 

орган РАЦС документ, що підтвер¬джує припинення попереднього шлюбу 

(свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть, рішення суду про 

визнання шлюбу недійсним); 

2) між родичами прямої лінії споріднення (висхідної, низхідної), а 

також між повнорідними і неповнорідними (ті, які мають спільних батька або 

матір) братами і сестрами. До родичів по прямій лінії відносяться ті, які 

походять один від одного (батько і донька, бабуся і внук). У шлюбі між собою 

також не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та 

племінник, племінниця (теоретично менша ступінь небезпеки для здоров'я); 

3) між особами, з яких хоча б один визнаний судом недієздатним 

(рішення суду до державної реє¬страції шлюбу, якщо після — то це підстава 

для розірвання шлюбу); 

4)  усиновлювач та усиновлена ним дитина. Шлюб між ними може 

бути зареєстрований, якщо буде ска¬соване усиновлення. 

 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

Умови укладення шлюбу — це обставини, необхідні для держав¬ної 

реєстрації укладення шлюбу і визнання його дійсним, тобто та¬ким, що має 

правову природу (зміст). Умовами укладення шлюбу є: добровільність і 

досягнення особами шлюбного віку. Перешкоди до укладення шлюбу — це 

обставини, за наявності яких державна реєстрація укладення шлюбу неможлива 

і неправо¬мірна. 

 

ІІІ  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІ  ШЛЮ У, ЇЇ ПРАВОВЕ ЗНАЧЕНН  

 

Порядок укладення шлюбу можна виділити у такі етапи: 

1) Звернення до органу РАЦСу жінки та чоловіка, що бажають укласти 

шлюб. Реєстрація шлюбу проводиться відділами реєстрації актів цивіль¬ного 

стану районних, районних у містах, міських (міст обласного зна¬чення), 

міськрайонних управлінь юстиції, а також виконавчими орга¬нами сільських, 

селищних, міських (крім міст обласного значення) рад. Ст. 70 Кодексу 

торговельного мореплавства України передбаче¬но складання капітаном судна 

акта про шлюб, на підставі якого орган РАЦСу проводить «реєстрацію 

одруження» з видачею свідоцтва про одруження. Датою одруження є дата 

складання акта про шлюб. 

Документом, який засвідчує державну реєстрацію шлюбу, є свідоцтво про 

шлюб, яке видається в момент державної реєстрації шлюбу (воно є лише 

правопідтверджуючим, а не правовстановлюючим документом). Жінка і 

чоловік подають до органу реєстрації актів цивільного стану заяву про 
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реєстрацію шлюбу, яка має бути підписана і подана ними особисто. Якщо через 

поважні причини вони не можуть цього зробити, то таку заяву, нотаріально 

засвідчену, можуть подати їхні представники. Повноваження представника 

мають бути нотаріально засвідчені. 

Якщо наречені або хтось із них не з'явилися у день, визначений для 

реєстрації шлюбу, це не робить відповідну заяву нечинною, а лише дає підставу 

припускати про відмову від шлюбу. Чинність заяви про реєстрацію шлюбу 

припиняється після трьох місяців. Отже, наречені матимуть право вимагати 

реєстрації шлюбу по закінченні одного місяця ще протягом двох місяців. 

2) Ознайомлення осіб, які бажають зареєструвати шлюб з їхні¬ми 

правами та обов'язками. CК у ст. 30 передбачає можливість ме¬дичного 

обстеження наречених. У ч. 5 ст. 30 СК передбачена мож¬ливість визнання 

шлюбу недійсним через приховування одним із наречених відомостей про стан 

свого здоров'я, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або 

психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків. Але при цьому слід 

звернути увагу на те, що можливою підставою для визнання шлюбу недійсним 

є не наявність у одного із подружжя хвороби, а лише сам факт прихову¬вання 

її. Якщо ж особи, одружуючись, повідомили один одного про стан свого 

здоров'я, то за цією підставою визнати шлюб недійсним вже не можна, 

незважаючи на тяжкість наявних у кожного із по¬дружжя хвороб. 

Є випадки, коли особа на момент укладення шлюбу вже була хвора, але 

не знала про це — адже існує багато хвороб, які багато років ніяк не 

проявляються. За таких обставин підстави для визнання шлюбу недійсним теж 

відсутні, оскільки немає факту приховуван¬ня (не можна приховати того, про 

що сам не знаєш). Для запобігання випадкам виявлення тяжких хвороб вже 

після одруження, сімейним законодавством передбачено проведення 

ме¬дичного обстеження наречених (ст. 30 СК), порядок здій-снення якого 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку здійснення добровільного медично¬го обстеження наречених» від 

16.11.2002 р. № 1740. Але таке обстеження є виключно добровільним, 

примушувати до нього нікого не можна. Згідно з п. З цього Поряд¬ку, 

державний орган РАЦС під час прийому заяви про реєстрацію шлюбу інформує 

осіб, які мають намір одружитися, про можливість здійснення медичного 

обстеження та за їхнім бажанням дає відпо¬відне направлення до одного з 

акредитованих Міністерством охорони здоров'я України лікувально-

профілактичних закладів, які здійснюють таке обстеження. 

Відповідно до п. 9 розділу 3 Правил реєст¬рації актів цивільного стану в 

Україні, затверджених Наказом Мі¬ністерства юстиції України від 18.10.2000 

р. №52/5 (у редакції Наказу Міністерства юстиції України від 22.11.2007 р. № 

1154/5), державний орган реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву 

про реєстрацію шлюбу, повинен ознайомити наречених з їх обов'язком 

повідомити один одного про стан свого здоров'я, з умовами і порядком 

реєстрації шлюбу, а також роз'яснити їм права й обов'язки як майбутнього 
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подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховування 

перешкод до реєстрації шлюбу. 

3) Прийняття державними органами РАЦСу заяви за наявності всіх 

необхідних документів. Відповідно до п.п. 1-8 розділу 3 Правил реєстрації актів 

цивільного стану в Україні, жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, 

подають письмову заяву за встанов¬леною формою до будь-якого органу 

реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. При подачі заяви 

пред'являють на посвідчення своєї особи паспорт або паспортний документ. 

Заяви про реєстрацію шлюбу від громадян України, які постійно проживають за 

кордоном, приймаються за паспортом громадянина України для виїзду за 

кордон. 

Заяви про реєстрацію шлюбу в органах реєстрації актів цивіль¬ного стану 

України громадян України, які тимчасово проживають за кордоном, 

приймаються при пред'явленні паспорта громадянина України. Заяви громадян 

України, які оформили виїзд на постійне міс¬це проживання до іншої країни, 

але ще не виїхали за кордон, при¬ймаються відділами реєстрації актів 

цивільного стану на підставі паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон за наявності довідки про сімейний стан заявника, виданої 

уповноваженим орга¬ном, якому було здано паспорт громадянина України. 

Особи, які відбувають у закордонне плавання і мають посвідчен¬ня особи 

моряка, при поданні заяви про реєстрацію шлюбу повинні пред'явити до органу 

реєстрації актів цивільного стану паспорт гро¬мадянина України. 

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні 

повинні пред'явити національний паспорт або паспортний документ з 

відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх 

перебування в Україні, якщо інше не передбачено чинним законодавством 

України. 

Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний 

шлюб тільки при пред'явленні документів, що підтвер¬джують припинення 

попереднього шлюбу (свідоцтво про розірван-ня шлюбу, свідоцтво про смерть 

одного з подружжя, судове рішення або висновок відділу реєстрації актів 

цивільного стану про визна¬ння шлюбу недійсним). 

У заяві про реєстрацію шлюбу, а також в актовому записі про шлюб 

зазначається документ, що підтверджує припинення поперед¬ нього шлюбу.  

Якщо в паспортах або паспортних документах є відмітка про припинення 

шлюбу, документ про те, що особа не перебуває в шлю¬бі, має бути 

пред'явлений за період після розірвання шлюбу. Документ про сімейний стан 

дійсний протягом шести місяців з дня його видачі або засвідчення (якщо у 

ньому не встановлено ін¬ший термін). Про представлений документ робиться 

відмітка в ак-товому записі про шлюб (назва органу, який видав документ, 

номер та дата видачі). 

Змінами від 22.12. 2006 р. до ст. 31 СК законодавець відмовився від 

поняття «заручини», замінивши назву статті на «Зобов'язання наречених у разі 

відмови від вступу в шлюб». Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана 
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відшкодувати другій стороні понесені реальні затрати, пов'язані з 

приготування¬ми до шлюбу. До таких витрат можуть належати: витрати на 

оренду зали; завдаток, виплачений музикантам; вартість продуктів 

харчу¬вання, насамперед тих, що не підлягають зберіганню; вартість 

ве¬сільного одягу, якщо його неможливо продати тощо. Тягар доказу як самих 

витрат, так і їх розміру лежить на позивачеві. 

Підставами для звільнення від відшкодування понесених затрат 

можуть бути: 

- протиправна, аморальна поведінка нареченої (нареченого); 

- приховування нею (ним) обставин, що мають для особи, що відмовилася 

від шлюбу, істотне значення (приховування пе¬ребування у шлюбі, судимість, 

безплідність). 

Дуже часто нареченим перед укладенням шлюбу батьки дарували 

дорогоцінні подарунки (автомобілі, коштовності, тощо). Сімейний кодекс 

України впорядкував правовідносини, які ви¬никали до шлюбу з приводу 

зроблених подарунків, і у разі відмо¬ви від шлюбу особи, яка одержала 

подарунок у зв'язку з майбутнім шлюбом, договір дарування на вимогу 

дарувальника може бути ро¬зірваний судом. У разі розірвання договору особа 

зобов'язана по¬вернути річ, яка була їй подарована, а якщо вона не збереглася 

— відшкодувати її вартість (ч. 4 ст. 31 СК). 

4) Реєстрація шлюбу. Відповідно до п.п. 10-27 Розділу 3 Правил 

реєстрації актів цивільного стану в Україні за погодженням з на¬реченими 

орган реєстрації актів цивільного стану призначає день і час реєстрації шлюбу з 

дотриманням вимог, передбачених ст. 32 СК. Шлюб реєструється в органах 

реєстрації актів цивільного стану через один місяць з дня подання нареченими 

заяви. 

У виняткових випадках цей строк може бути скорочений ке¬рівником 

державного відділу реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви 

наречених та документів, які підтверджують наявність поважної причини для 

його скорочення. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також 

якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності 

докумен¬тів, що підтверджують викладені факти, шлюб реєструється у день 

подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених 

протягом одного місяця. 

Якщо до державного органу реєстрації актів цивільного стану надійде 

письмова інформація про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, 

передбачених законодавством, то його реєстрація відклада-ється, і в такому разі 

заявникові, який про це повідомив, пропону¬ється у термін не більше ніж три 

місяці надати відповідні докази. Про відстрочку реєстрації шлюбу 

повідомляються наречені. Рішен¬ня про відкладення реєстрації шлюбу може 

бути оскаржене в судовому порядку. 

Орган реєстрації актів цивільного стану на прохання зацікавле¬них осіб 

або з власної ініціативи може провести необхідну перевірку. Якщо наречені не 

можуть з'явитися з поважних причин до ор¬гану реєстрації актів цивільного 
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стану в установлений ним день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою 

заявою та згідно з їхнім бажанням переноситься на інший день, про що 

робиться відмітка на заяві про реєстрацію шлюбу та в журналі обліку заяв про 

шлюб. У таких випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не повинен 

перевищувати одного року з дня подання заяви. 

Якщо наречені не з'явилися до органу реєстрації актів цивільно¬го стану 

протягом трьох місяців з дня подання заяви про реєстрацію шлюбу і не 

повідомили про причину неявки, то заява втрачає чин¬ність. Реєстрація шлюбу 

через представника не допускається. Присут¬ність нареченої та нареченого в 

момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою. Реєстрація шлюбу 

проводиться у приміщенні органу реєстрації актів цивільного стану. За заявою 

наречених вона може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем 

надання стаціонарної ме¬дичної допомоги або в іншому місці, якщо з поважних 

причин вони не можуть прибути до державного органу реєстрації актів 

цивільно¬го стану. У таких випадках наявність поважної причини необхідно 

підтвердити документально. 

Факт реєстрації шлюбу на судні засвідчується актом, який скла¬дається 

капітаном судна в присутності двох свідків та підлягає поданню до державного 

відділу реєстрації актів цивільного стану для отримання свідоцтва про шлюб. У 

такому випадку державним відділом реєстрації актів цивільного стану за 

спільною заявою по¬дружжя про реєстрацію шлюбу встановленої форми та на 

підста¬ві акта, складеного капітаном судна, у присутності обох з подруж¬жя 

здійснюється запис про реєстрацію шлюбу в книзі поновлених актових записів 

про шлюб.  

Якщо на день звернення до відділу реєстрації актів цивільного ста¬ну 

одна з осіб, з якою був зареєстрований шлюб на судні, померла, то друга особа 

має право звернутися до суду із заявою про встановлен¬ня факту реєстрації 

шлюбу. У такому разі реєстрація шлюбу прово¬диться у відділі реєстрації актів 

цивільного стану на підставі копії рішення суду про встановлення факту 

реєстрації шлюбу. 

Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання в установах 

виконання покарань, проводиться відділом реєстрації ак¬тів цивільного стану 

за місцезнаходженням цієї установи на загаль-них підставах, передбачених 

законодавством України. Особа, яка бажає зареєструвати шлюб із засудженим, 

заповнює заяву про реє¬страцію шлюбу за встановленою формою (у частині, 

яка торкається її) і представляє її до відділу реєстрації актів цивільного стану. 

При надходженні заяви про реєстрацію шлюбу адміністрація установи 

виконання покарань передає її засудженому для запо¬внення тієї частини, що 

торкається його.  

Відділ реєстрації ак¬тів цивільного стану, який отримав спільну заяву про 

реєстрацію шлюбу, призначає дату та час реєстрації шлюбу, про що заздалегідь 

повідомляє наречених, а також адміністрацію установи виконання покарань, в 

якій утримується засуджена особа, яка бажає зареєстру-вати шлюб. Реєстрація 

шлюбу проводиться у присутності нареченого та на¬реченої у приміщенні, 
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визначеному адміністрацією установи вико¬нання покарань. Реєстрація шлюбу 

з особами, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, 

здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану в слідчих ізоляторах 

лише з письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, у провадженні 

яких знаходиться справа, у тому самому порядку і за тими самими правилами, 

які встановлені для реєстрації шлюбу в установах виконання покарань. 

Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище 

подружжя або надалі іменуватись дошлюбними прізви¬щами, або приєднати до 

свого прізвища прізвище нареченого (на-реченої). Якщо наречені бажають мати 

подвійне прізвище, то за їх спільною заявою визначається, з якого прізвища 

буде починатися обране ними прізвище. Складання більше двох прізвищ не 

допуска-ється, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої 

належить наречена і (або) наречений. Якщо на момент реєстра¬ції шлюбу 

прізвище нареченої (нареченого) вже є подвійним, вона (він) має право 

замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого, про що вказується 

у заяві про реєстрацію шлюбу та в актовому записі. 

У паспортах або паспортних документах осіб, які зареєстрували шлюб, на 

відповідній сторінці проставляється штамп про реєстрацію шлюбу із 

зазначенням прізвища, власного імені, по батькові і року народження другого з 

подружжя, місця і часу реєстрації шлюбу. 

 

Якщо особа під час реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій 

сторінці паспорта або паспортного документа проставляєть¬ся штамп про те, 

що він підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при 

реєстрації шлюбу. 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

Порядок укладення шлюбу можна виділити у такі етапи: звернення до 

органу РАЦСу; ознайомлення осіб, які бажають зареєструвати шлюб з їхні¬ми 

правами та обов'язками; прийняття державними органами РАЦСу заяви за 

наявності всіх необхідних документів; реєстрація шлюбу. Відповідно до п.п. 10-

27 Розділу 3 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні за 

погодженням з на¬реченими орган реєстрації актів цивільного стану призначає 

день і час реєстрації шлюбу з дотриманням вимог, передбачених ст. 32 СК. 

Шлюб реєструється в органах реєстрації актів цивільного стану через один 

місяць з дня подання нареченими заяви. 

 

IV  ПОН ТТ  ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕНН  ШЛЮ У 

 

Припинення шлюбу - зумовлене настанням певних юридичних фактів 

припинення правовідносин, які виникли між подружжям із юридично 

оформле¬ного шлюбу. Юридичні факти, які припиняють шлюб (підстави для 
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припинення шлюбу) (ст. 104 СК): смерть одного із подружжя; оголошення його 

померлим; розірвання шлюбу. 

У разі смерті одного із подружжя або оголошення одного з них померлим 

не потрібно будь-якого спеціального оформлення при¬пинення шлюбу. У таких 

випадках шлюб вважається припиненим з моменту смерті одного із подружжя 

або з моменту вступу в законну силу рішення суду про оголошення померлим 

одного із подружжя. Єдиним документом при цьому є свідоцтво про смерть. 

Порядок та умови оголошення громадянина померлим визнача¬ються 

цивільним законодавством. Відповідно до ст. 46 ЦК фізична особа може бути 

оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає 

відомостей про місце її перебуван¬ня протягом трьох років, а якщо вона 

пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або давали підставу 

припускати її заги¬бель від певного нещасного випадку — протягом шести 

місяців. 

Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними ді¬ями, може 

бути оголошена судом померлою після двох років від дня закінчення воєнних 

дій. З урахуванням конкретних обставин суд може оголосити фізичну особу 

померлою і до закінчення цього строку, але не раніше шести місяців. Питання 

про оголошення громадянина померлим вирішується судом за місцем 

проживання заявника відповідно до ст. 246 ЦПК. Рішення суду про оголошення 

громадянина померлим є підставою для реєстрації його смерті в органах 

РАЦСу і видачі свідоцтва про смерть. 

З цього моменту шлюб з ним вважається припиненим. Чоловік або 

дружина зазначеної особи має право вступити у новий шлюб, маючи на руках 

рішення суду про оголошення померлим колиш-нього із подружжя. Однак 

особа, оголошена померлою (якщо насправді вона жива) не має права вступати 

у новий шлюб незалежно від того, відомо їй чи ні про оголошення її померлою 

(такий шлюб може бути визнаний недійсним). У разі появи особи, оголошеної 

померлою, або виявлення місця її перебування суд, згідно зі ст. 48 ЦК, скасовує 

рішення про оголошення цієї особи померлою. У такому разі її шлюб з ін¬шою 

особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному 

шлюбі (ст. 118 СК). При цьому жодних заяв про поновлення шлюбу не 

потрібно. Орган РАЦСу анулює актовий запис про розірвання шлюбу і 

відповідне свідоцтво, видане на його підставі. 

При житті шлюб припиняється у судовому порядку. Однак якщо один із 

подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, 

вважається, що шлюб припинився внаслі¬док його смерті. 

Якщо у день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу один із 

подружжя помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання. 

Розірвання шлюбу (розлучення) як юридичний акт припиняє правові відносини 

між подружжям на майбутнє. 

Шлюб розривається у судовому порядку і лише в окремих випадках — в 

органах РАЦСу. При визначенні підстави розірвання шлюбу законодавець взяв 

за основу передусім неможливість подальшого спільного прожи¬вання однією 
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сім'єю, тобто тривалий розлад подружніх стосунків.  За СК шлюб припиняється 

з моменту набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. 

Перелік підстав для припинення шлюбу, є вичерпним  

Тривале проживання окремо, засу¬дження до довічного ув'язнення, 

встановлення судом режиму окремо¬го проживання, перебування у фактичних 

шлюбних відносинах з іншою особою — ці та інші можливі обставини не 

припиняють шлюбу. 

Відповідно до ст. 108 СК за заявою зацікавленої особи розірвання шлюбу, 

здійснене відповідно до положень ст. 106 та п. 3 ч. 1 ст. 107 СК, може бути 

визнане судом фіктивним, якщо буде встановлено, що жінка та чоловік 

продовжували проживати однією сім'єю і не мали наміру припинити шлюбні 

відносини. На підставі рішення суду актовий запис про розірвання шлюбу та 

свідоцтво про розірвання шлюбу анулюються державним органом РАЦСу. 

Право на таке звернення мають: організація, яка надає житло, так і один із 

подружжя, якого другий ввів в оману, схиливши до подання спільної заяви про 

розірвання шлюбу наче тільки для одержання певного блага, а потім таємно 

за¬реєстрував повторний шлюб. Заявникові належить спростувати 

ви¬щеназвану презумпцію, подавши докази фактичного продовження шлюбних 

відносин (листи, показання свідків тощо). 

Якщо розірвання шлюбу відбулося за рішенням суду, то визна¬ння його 

фіктивним за ст. 108 СК не допускається. У тако¬му разі заінтересована особа 

може добитися захисту своїх інтересів лише за допомогою перегляду рішення 

суду про розірвання шлюбу за нововиявленими обставинами. 

Момент припинення шлюбу визначений у ст. 114 СК залежно від того, 

ким розривається шлюб. Якщо шлюб розривається органом РАЦСу, шлюб 

припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу. Якщо шлюб розривається 

судом, моментом його припинен¬ня є день набрання чинності рішенням суду. 

Розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, має бути заре¬єстроване в 

державному органі РАЦСу, за заявою колишньої дружини або чоловіка та 

засвідчене Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет 

Міністрів України. 

Хоча юридичним документом, який припиняє шлюб, у цій ситу¬ації є 

рішення суду, розірвання шлюбу має бути засвідчене відповід¬ним свідоцтвом. 

Така законодавча лінія є відображенням загальної тенденції, за якою акти 

цивільного стану мають бути відповідним чином зареєстровані та підтверджені 

документом єдиної форми. Рішення суду про розірвання шлюбу — це акт, 

який припи¬няє шлюбне правовідношення, а свідоцтво про розірвання шлюбу 

— це документ єдиної форми, який засвідчує припинення шлюбу. 

 Порядок розірвання шлюбу в судовому порядку  СК визначено новий 

судовий порядок припинення шлюбу: такий, що відбувається на підставі 

спільної за¬яви подружжя відповідно до ст. 109 СК (якщо подружжя має дітей і 

взаємне бажання припинити шлюб за неможливістю його продовжувати), 

називають заявним, а за позовом одного із по-дружжя відповідно до ст. 110 СК 

(у разі відсутності згоди другого з подружжя) — позовним. 
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Подружжя, яке має дітей, може подати до суду заяву про розлу¬чення 

разом з письмовим договором про подальші відносини з дітьми з кожним з 

подружжя. 

Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально 

посвідчений. У разі невиконання цього договору алімен¬ти можуть стягуватися 

на підставі виконавчого напису нотаріуса. Суд постановляє рішення про 

розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу 

дійсно відповідає волі дружини та чоловіка і що після припинення шлюбу не 

будуть пору¬шені їхні особисті немайнові та майнові права, а також права їхніх 

дітей. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу по закінчен¬ні одного 

місяця від дня подання заяви. До цього дружина і чоловік мають право 

відкликати свою заяву. 

Відповідно до ч. 2 ст. 110 СК позов про ро¬зірвання шлюбу не може бути 

пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після 

народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправні 

дії, які міс¬тять ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини. Слід 

звернути увагу на те, що йдеться не про злочин, а про протиправну поведінку, 

яка має ознаки злочину. Це значить, що право на розі¬рвання шлюбу не 

пов'язується з винесенням судом обвинувального вироку. Протиправна 

поведінка має бути спрямована проти другого з подружжя або дитини, тобто 

бути умисною. 

Разом з тим, чоловік, дружина мають право пред'явити позов про 

розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьків¬ство зачатої 

дитини визнане іншою особою. На нашу думку, воно має бути письмовим і 

нотаріально засвідченим. Один із подружжя має право пред'явити позов про 

розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо 

неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоло¬віка як 

батька дитини вилучено із актового запису про народження дитини. 

Якщо, перебуваючи у шлюбі, недієздатна особа зазнає утисків або 

дієздатний чоловік (дружина) проживає окремо, позов про ро¬зірвання шлюбу 

може бути пред'явлений її опікуном. Такий позов може бути пред'явлений і 

прокурором. При розгляді справ про розірвання шлюбу суд зобов'язаний 

все¬бічно з'ясувати взаємостосунки сторін, дійсні мотиви розірвання шлюбу, 

вжити заходів до примирення подружжя як при підготовці справи до судового 

розгляду, так і в судовому засіданні. 

Суди зобов'язані розглядати справи про розірвання шлюбу, як правило, за 

участю обох сторін. Розгляд справи за відсутності одного із подружжя, який не 

з'явився, можливий лише у виняткових випадках і за мотивованою постановою 

суду. При неявці в судове засідання без поважних при¬чин подружжя, суд 

відкладає розгляд справи, а при неявці за по¬вторним викликом — суд залишає 

позов без розгляду, якщо не вва¬жає можливим вирішити справу лише за 

наявними матеріалами. Суд може вживати заходів щодо примирення 

подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Суд не має 

права звертатися за місцем роботи, навчання чи до громадських організацій з 
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пропозицією сприяти примиренню по¬дружжя. Такі дії можуть бути 

кваліфіковані як порушення таємни¬ці особистого життя і втручання у їхнє 

сімейне життя. Суд не зобов'язаний призначати строк для примирення.  

У рішенні суду вказується, в якому розмірі та з кого стягується державне мито 

— з одного чи з обох із подружжя.  

 Порядок розірвання шлюбу в адміністративному порядку 

регулюється ст  106 СК  

1) Розірвання шлюбу в органах РАЦСу за заявою обох із по¬дружжя 

здійснюється за наявності двох підстав: 
- якщо подружжя виявило взаємну згоду на розірвання шлюбу; 

- якщо подружжя не має дітей. Оскільки відповідно до ст. 6 СК правовий 

статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.  

  Взаємна згода подружжя на розірвання шлюбу виражається в їх спільній 

письмовій заяві до РАЦСу (на спеціальному бланку). Якщо один із подружжя 

через поважні причини не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу 

до РАЦСу, таку заяву, нотарі¬ально засвідчену, може надати другий із 

подружжя. 

Розірвання шлюбу подружжя, яке проживає окремо, проводить¬ся в державних 

органах РАЦСу за місцем проживання одного з них на підставі спільної заяви, в 

якій обидва мають підтвердити свою взаємну згоду на розірвання шлюбу і 

відсутність у них дітей до 18-річного віку. Якщо один із подружжя, незважаючи 

на відсутність у нього заперечень проти розлучення, ухиляється від розірвання 

шлюбу в органах РАЦСу або якщо місце проживання другого по¬дружжя 

невідоме, питання про припинення шлюбу розглядається судом. Постанова про 

розірвання шлюбу має бути винесена орга¬ном РАЦСу через один місяць від 

дня подання заяви про розірван¬ня шлюбу. 

У разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану 

шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу (ст. 114 СК). 

2) Розірвання шлюбу органом РАЦСу за заявою одного із под¬ружжя 

(ст. 170 СК): 

- якщо другий із подружжя визнаний безвісно відсутнім; 

- якщо другий із подружжя визнаний недієздатним; 

- якщо другий із подружжя засуджений за вчинення злочину до 

позбавлення волі на строк не менше як три роки. 

Відповідно до ст. 43 ЦК фізична особа може бути визна¬на судом безвісно 

відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає 

відомостей про місце її перебування. 

Відповідно до ст. 39 ЦК фізична особа може бути ви¬знана судом 

недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійко¬го психічного розладу 

не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. 

До заяви додаються копія або виписка з рі¬шення суду про визнання другого із 

подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним унаслідок душевної хвороби чи 

недоумства, або копія чи виписка з вироку суду про засудження його до 

позбавлення волі на строк не менше трьох років, яка подається ініціатором 
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розірвання шлюбу. На підставі пред'явлених документів відділом РАЦСу 

реє¬струється розірвання шлюбу. Про проведену реєстрацію розірвання шлюбу 

в десятиденний термін повідомляється засуджений. 

Якщо реєстрація розірвання шлюбу була проведена за відсутності одного 

із подружжя, то відмітка про розлучення в його паспорті або паспортному 

документі робиться при врученні йому свідоцтва про розірвання шлюбу тим 

відділом РАЦС, який видає свідоцтво, із за¬значенням фактичного місця та 

дати реєстрації розірвання шлюбу. Поновлення шлюбу після його розірвання 

допускається у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана 

безвісно відсутньою. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася і 

відповідне рішен¬ня суду скасовано та актовий запис про смерть анульовано, її 

шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебу¬ває у 

повторному шлюбі. 

Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне 

рішення суду скасовано, її шлюб з іншою особою може бути поновлений за 

їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не пе¬ребуває у повторному шлюбі. У 

даному випадку, державний орган РАЦСу анулює запис акта про розірвання 

шлюбу та відповідне сві¬доцтво, видане на його підставі. Заперечення 

колишніх дружини чи чоловіка щодо поновлення шлюбу не може бути 

оскаржене до суду. 

 

ВИСНОВКИ З IV ПИТАНН : 

 

Припинення шлюбу - зумовлене настанням певних юридичних фактів 

припинення правовідносин, які виникли між подружжям із юридично 

оформле¬ного шлюбу. Юридичні факти, які припиняють шлюб (підстави для 

припинення шлюбу) (ст. 104 СК): смерть одного із подружжя; оголошення його 

померлим; розірвання шлюбу. Поновлення шлюбу після його розірвання 

допускається у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана 

безвісно відсутньою. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася і 

відповідне рішен¬ня суду скасовано та актовий запис про смерть анульовано, її 

шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебу¬ває у 

повторному шлюбі. 

 

 

V. ІНСТИТУТ СЕПАРАЦІЇ (ЛКРЕМОГО ПРОЖИВАНН  ПОДРУЖЖ ) 

 

Режим окремого проживання (ст. 119 СК) можливий за на¬явності таких 

обставин, як хвороба одного із подружжя (наприклад, психічна, коли 

перебування з такою особою є небезпечним, або без-пліддя), відмова одного із 

подружжя від співжиття, алкоголізм, наркоманія дружини або чоловіка, велика 

різниця між ними у віці та зумовлені цим розбіжності у поглядах, належність 

одного із по-дружжя до різних сект чи субкультур, інших підстав, що призвели 

до розладу відносин між подружжям. 
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Підставою для встановлення такого режиму є неможливість чи небажання 

дружини і (або) чоловіка проживати спільно. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 120 СК 

припиняється режим спільної сумісної власності подружжя — майно, набуте в 

майбутньому дружиною та чоловіком при окремому проживанні, не буде 

вважатися набутим у шлюбі, тобто буде розділь¬ним. Отже, якщо сподівання 

на покращення стосунків виявляться марними, то при подальшому розлученні 

усе майно, набуте чолові¬ком і дружиною під час окремого проживання, не 

підлягатиме роз¬поділу, оскільки вважатиметься їх особистою приватною 

власністю. Встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та 

обов'язків подружжя, які встанов-лені шлюбним договором. Таким чином, 

подружжя може одночас¬но звернутися до суду із заявою про встановлення 

режиму окремого проживання і до нотаріуса — з проханням посвідчити 

шлюбний дого-вір, в якому будуть встановлені правила правового режиму 

набутого ними у майбутньому майна (наприклад, у договорі можна зазначити, 

що певні речі, які сторони набудуть за період окремого проживання, 

становитимуть все ж таки їх спільну сумісну власність). 

Дитина, народжена дружиною через десять місяців після встановлення 

режиму окремого проживання, не вважатиметься такою, що походить від її 

чоло¬віка. Інші особисті права та обов'язки подружжя у період окремого 

проживання залишаються незмінними. 

Режим окремого проживан¬ня може бути встановлено щодо подружжя, 

яке займає однокімнатну квартиру, і за умови, що ніхто з них не має наміру 

виселитися з неї. Суд може встановити режим окремого проживання без 

обмежен¬ня строку або обмежити його певним терміном. Для припинення 

встановленого судом зазначеного режиму потрібна взаємна згода подружжя, 

що підтверджується поновленням сімейних відносин або їх припиненням за 

їхньою заявою рішенням суду. 

Відповідно до українського законодавства стан сепарації не ви¬магає 

державної реєстрації. 

Згідно з ст. 120 СК, права та обов'язки подружжя не припиняються (як до 

встановлення цього режиму, так і ті, що виникли за шлюбним договором). 

Сепарація не є видом припинення шлюбу. Режим окремого про¬живання не 

стосується тих прав та обов'язків, які виникли до його встановлення, наприклад, 

не припиняє права спільної сумісної власності подружжя на майно, яке було 

набуте до цього.  

Режим окремого проживання не є перешкодою для виникнення у одного 

із подружжя права на утримання. Але та обставина, що по¬дружжя у шлюбних 

відносинах перебувало нетривалий час, зокрема у зв'язку із сепарацією, може, 

відповідно до ч. 1 ст. 83 СК, бути підставою для позбавлення одного з них 

права на утримання. 

Режим окремого проживання не є підставою для припинення дії 

шлюбного договору. Водночас зацікавлена сторона може вимагати внесення до 

шлюбного договору змін, обумовлених сепарацією. 
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Основний сенс режиму окремого проживання полягає у паралі¬зації дії двох 

презумпцій: презумпції спільної сумісної власності на майно, придбаного у 

шлюбі та презумпції батьківства. 

 

ВИСНОВКИ З V ПИТАНН  

 

Режим окремого проживання (ст. 119 СК) можливий за на¬явності таких 

обставин, як хвороба одного із подружжя (наприклад, психічна, коли 

перебування з такою особою є небезпечним, або без-пліддя), відмова одного із 

подружжя від співжиття, алкоголізм, наркоманія дружини або чоловіка, велика 

різниця між ними у віці та зумовлені цим розбіжності у поглядах, належність 

одного із по-дружжя до різних сект чи субкультур, інших підстав, що призвели 

до розладу відносин між подружжям. Підставою для встановлення такого 

режиму є неможливість чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати 

спільно.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, ознакам та 

особливостям шлюбу; розглянули умови укладення шлюбу та право на шлюб; 

особливості сімейних правовідносин; підстави припинення шлюбу. Навчилися 

орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо сімейних 

правовідносин; аналізувати юридичні факти, які є підставами укладення шлюбу 

та його припинення; правильно застосовувати норми сімейного права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню окремих форм припинення шлюбу. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть та ознаки шлюбу. 

2.Чи визначено в СК України поняття «шлюб»? 

3. Назвіть умови укладення шлюбу ? 

4. Назвіть правове значення державної реєстрації шлюбу. 

5. Який порядок державної реєстрації шлюбу ? 

6. Які існують поновленню шлюбу? 

7.Охарактеризуйте порядок розірвання шлюбу в адміністративному порядку. 

8. Що таке інститут сепарації? 
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ТЕМА № 21 НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮ У 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ : 

 

1. Поняття та правова природа недійсності шлюбу. 

2. Правові наслідки недійсності шлюбу та їх види 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р., № 2947-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002. - №№ 21-22. – С. 135. 

4.    Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання 

актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції 

України від 26.09.2002 р. № 86/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції 

України від 10.12.2007 р. № 1227/5), зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 26.09.2002 р за № 786/7074. 

5.     Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 «Про 

судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення». 

6.       Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 р. № 11 

«Про практику застосування судами законодавства при роз¬гляді справ про 

право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного 

майна подружжя».  

 

 

Навчальна література: 

 

1.   Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука B.C.— К.: 

Істина, 2002. 

2.   Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисо¬ва В. 

І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К: 

Юрінком Інтер, 2004. 

3.   АнтошкінаВ. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом 

права спільної власності // Право України. — 2005. — № 8. 

4.   Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин 

по¬дружжя // Право України. — 2005. — № 3. 
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5.   Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю по¬дружжя 

// Право України. — 2001. — № 9. 

6.   Гаспарян А. С, Атрохова Е. С. Брачный контракт. Гарантия 

семейного счастья. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

7.       Ромовська 3. Б. Сімейний кодекс України: Науково-практич¬ний 

коментар. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 

 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття та сутність недійсності шлюбу, правову природу 

вищевказаного явища. Розглянути можливі правові наслідки недійсності 

шлюбу.  

          Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо 

недійсності шлюбу; аналізувати юридичні факти, які є підставами визнання 

шлюбу недійсним; правильно застосовувати норми сімейного права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

 Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. 

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ПОН ТТ  ТА ПРАВОВА ПРИРОДА НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮ У 

 

 Відповідно до ст. 38 СК недійсним є шлюб, зареєстрований з порушенням 

вимог, встановлених ст. 22, 24-26 СК, а також шлюб, укладений без наміру 

подружжя або одного з них створити сім'ю (фіктивний шлюб). Кожний 

зареєстрований у встановленому законом порядку шлюб вважається таким, що 

укладений законно та є дійсним – право згідний. 

Ст. 37 СК закріпила правомірність шлюбу як одну із правових 

презумпцій. Це означає, що шлюб три¬ває до того часу та вважається таким, що 

укладений відповідно до закону, доки не будуть одержані документи, які 

засвідчать обстави¬ни, за яких шлюб буде недійсним (ст. 39 СК). У разі 

документального підтвердження порушення вимоги од¬ношлюбності, 

наявності близького кровного споріднення чи реє¬страції шлюбу з 

недієздатним презумпція правомірності шлюбу спростовується автоматично, 

без рішення суду. 
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Тягар доказування обставин, які спростовують правомірність шлюбу, 

покладається на особу, яка оспорює його законність. Інколи особа, яка має 

бажання зареєструвати шлюб, помилково тлумачить певні обставини як 

перешкоду до цього. 

Недійсність шлюбу є наслідком порушення «законів шлюбу», тобто тих 

обов'язкових правил поведінки, дотримання яких є необ¬хідним для 

забезпечення дійсності шлюбу. 

Недійсність шлюбу — це особливий вид сімейно-правової санкції, яка 

застосовується у разі порушення передбачених законом умов укладення шлюбу 

і означає анулювання тих юридичних на¬слідків, які законом пов'язуються з 

дійсним шлюбом. 

Підстави недійсності шлюбу: 

- недосягнення особою, яка уклала шлюб, шлюбного віку (ст. 22 С К); 

- відсутність добровільної згоди (ст. 24 СК); 

- укладення шлюбу з особою, яка в судовому порядку визнана 

недієздатною (ст. 24 СК); 

- реєстрація шлюбу з особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій або 

не могла керувати ними (ст. 24 СК); 

- перебування   особи   (осіб),   які   уклали   шлюб,   в   іншому 

нерозірваному шлюбі (ст. 25 СК); 

- укладання   шлюбу   між   близькими   родичами   (ст. 26   СК); 

- укладання шлюбу між усиновителем і усиновленою ним ди¬тиною (ст. 26 

СК); 

- приховування тяжкої хвороби, а також хвороби, небезпечної для іншого 

подружжя чи їхніх нащадків (ст. 30СК); 

- укладення шлюбу з жінкою та чоловіком або одним із них без наміру 

створення сім'ї та набуття прав і обов'язків подружжя (фіктивний шлюб). 

Відповідно до вимог ст. 40 СК шлюб є фіктивним, якщо він укладений жінкою 

та чоловіком або одним із них без намі¬ру створення сім'ї та набуття прав і 

обов'язків подружжя. Умовою дійсності шлюбу є наявність взаємної згоди осіб, 

які беруть шлюб, та спрямованість волі цих осіб на створення сім'ї. Докази у 

справі, якими може бути підтверджена фіктивність або дійсність шлюбу, 

повинні бути належними та допустимими. 

У статтях 39-41 СК побудовані три правові моделі ви¬знання шлюбу 

недійсним: 

1) Шлюб, який є недійсним: 

- зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому шлюбі; 

- зареєстрований між особами, які є родичами по прямій лінії 

спорідненості, а також між рідними братом і сестрою; 

- зареєстрований з особою, яка є недієздатною. 

2) Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду: 

- зареєстрований без вільної згоди чоловіка та жінки; 

- у разі фіктивності.  

3) Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду: 
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- між усиновлювачем та усиновленим; 

- між двоюрідним братом та сестрою, між тіткою, дядьком та племінником, 

племінницею; 

- з особою, яка приховала тяжку хворобу; 

- з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано право на 

шлюб. 

Вперше на законодавчому рівні знайшов застосування науко¬вий термін 

недійсності шлюбу, що поділяє шлюби на нікчемні (аб¬солютно недійсні) та 

оспорювані (відносно недійсні). 

До нікчемних (абсолютно недійсних шлюбів) належать шлюби, що «є 

недійсними» на момент їх укладення без звернення до суду, тобто перша 

вищевказана категорія недійсності шлюбу. Такі «шлю¬би» є недійсними від 

моменту їх реєстрації, без рішення суду. 

Позасудовий порядок визнання шлюбу недійсним можливий у разі 

істотних порушень умов вступу в шлюб, в силу яких він вважа¬ється недійсним 

і без рішення суду (ст. 39 СК), зокрема у разі реєстрації шлюбу з особою, яка 

одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; між особами, які є 

родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою; 

особою, яка до того була визнана недієздатною. 

При встановленні вищезазначених порушень державний орган РАЦСу за 

заявою заінтересованої особи анулює актовий запис про шлюб. 

Документальною підставою для цього буде свідоцтво про шлюб з іншою 

особою, рішення суду про визнання особи недієздатною, документ, який 

засвідчує близьке кровне споріднення. 

До оспорюваних (відносно недійсних шлюбів) належать шлю¬би, 

недійсність яких встановлюється рішенням суду, тобто друга та третя категорії. 

При розгляді судом справ про визнання шлюбу недійсним слід мати на увазі, 

що за наявності одних підстав суд зобов'язаний, а за наявності інших суд може 

визнати шлюб недійсним. 

За рішенням суду шлюб обов'язково визнається недійсним, якщо він був 

зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка, а також у разі його 

фіктивності (ст. 40 СК). У випадках, передбачених ст. 41 СК, шлюб за 

рішенням суду може бути визнаний недійсним. Вирішуючи справу, суди 

зобов'язані брати до уваги те, наскільки цим шлюбом порушено права та 

інтереси особи, три¬валість спільного проживання подружжя, характер їх 

взаємин, а та¬кож інші обставини, що мають істотне значення. Визнання судом 

шлюбу, укладеного з порушенням встановле¬них законом вимог, дійсним в 

юридичній літературі називається санацією (оздоровленням) шлюбу. Це такі 

ситуації, коли: 

- особа, з якою уклали шлюб без її згоди, надалі таку згоду дає, або 

- коли особи, які уклали фіктивний шлюб, вирішили по-справжньому 

створити сім'ю. 
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Порядок визнання шлюбу недійсним та анулювання актового запису про 

шлюб. Залежно від підстав визнання шлюбу недійсним із заявою про визнання 

шлюбу недійсним можуть звертатися: 

1) той з подружжя, хто не знав про перешкоди до укладення шлюбу, а 

також особа, з якою укладено попередній шлюб, проку¬рор; 

2) той з подружжя, хто є неповнолітнім (якщо немає дозволу на 

укладення шлюбу), його батьки, усиновителі, опікуни, піклуваль¬ники; органи 

опіки та піклування; прокурор; 

3) той з подружжя, чиї права порушені, якщо шлюб укладений за 

відсутності його добровільної згоди; прокурор; 

4) прокурор, якщо укладено фіктивний шлюб, а також той з 

по¬дружжя, хто не знав, що, укладаючи шлюб, другий з подружжя не мав 

наміру створити сім'ю, а також всі інші особи, права яких по¬рушені внаслідок 

укладення фіктивного шлюбу; 

5) один з подружжя, якщо другий з подружжя приховав від ньо¬го 

тяжку хворобу або хворобу, яка є небезпечною для нього чи їхніх дітей. 

Однак з таким позовом не може звернутися той з подружжя, хто на момент 

укладення шлюбу знав про обставини, які перешкоджали його укладанню, або 

уклав шлюб, не маючи на меті створити сім'ю. 

При розгляді справи про визнання шлюбу недійсним з неповнолітньою 

особою, до спра¬ви обов'язково має залучатися представник органів опіки та 

піклу¬вання. Орган опіки та піклування готує висновок про те, чи буде 

відповідати інтересам неповнолітньої чи недієздатної особи задово¬лення 

позову про визнання шлюбу недійсним. 

Процесуальною підставою для анулювання актового запису про шлюб 

буде заява заінтересованої особи: першої дружини, спадкоєм¬ців, батьків 

недієздатного тощо. Документальною підставою для та¬кого анулювання 

служитиме свідоцтво про шлюб з іншою особою, рішення суду про визнання 

особи недієздатною, документ, який за¬свідчує близьке кровне споріднення. 

Розірвання шлюбу, смерть дружини або чоловіка не є перешкодою для 

визнання шлюбу недійсним. Якщо ж шлюб був розірваний за рішенням суду, то 

два рішення «шлюб розірвати» та «шлюб визна¬ти недійсним» — існувати не 

можуть. Отже існує умова: позов про визнання шлюбу недійсним може бути 

поданий лише після скасу¬вання рішення суду про розірвання шлюбу, зокрема, 

якщо він був зареєстрований з порушенням принципу одношлюбності. 

Ст. 44 СК: шлюб є недійсним від дня його державної реєстрації. 

 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Недійсність шлюбу є наслідком порушення «законів шлюбу», тобто тих 

обов'язкових правил поведінки, дотримання яких є необ¬хідним для 

забезпечення дійсності шлюбу. 
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Недійсність шлюбу — це особливий вид сімейно-правової санкції, яка 

застосовується у разі порушення передбачених законом умов укладення шлюбу 

і означає анулювання тих юридичних на¬слідків, які законом пов'язуються з 

дійсним шлюбом. Розірвання шлюбу, смерть дружини або чоловіка не є 

перешкодою для визнання шлюбу недійсним. Якщо ж шлюб був розірваний за 

рішенням суду, то два рішення «шлюб розірвати» та «шлюб визна¬ти 

недійсним» — існувати не можуть. 

 

ІІ  ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮ У ТА ЇХ ВИДИ 

 

Визнання шлюбу недійсним анулює всі правові його наслідки. Це 

означає, що права та обов'язки між осо¬бами, які уклали недійсний шлюб, не 

виникали. Права і обов'язки між особами, шлюб між якими визнаний 

недійсним, анулюються не на майбутнє, а з дня укладення такого шлюбу. 

Визнання шлюбу недійсним не лише припиняє правовідносини, які можуть 

виникнути в майбутньому (це має місце і при розірванні шлюбу), а водночас 

поновлює як майнові, так і особисті немайнові права осіб, які існували до 

укладення ними шлюбу. 

Щодо майна, набутого такими особами в шлюбі, застосовують¬ся не 

норми сімейного права щодо спільної власності подружжя, а норми цивільного 

законодавства щодо спільної часткової власності, тобто розмір часток на майно 

визначається відповідно до участі та¬ких осіб своєю працею і коштами у 

придбанні майна. Частка кож¬ного з них щодо майна може бути визначена 

договором між ними або рішенням суду. Користування та розпоряджання 

майном, яке належить особам на праві спільної часткової власності, 

здійснюється на підставі домовленості, а якщо вона не досягнута — у порядку, 

визначеному судом. 

Якщо шлюб визнаний недійним, то особа, яка у зв'язку з реє¬страцією 

цього шлюбу вселилась у житлове приміщення іншої осо¬би, не набуває 

жодних прав на проживання у ньому і може бути ви¬селена. Відповідно той з 

подружжя, хто отримував аліменти у зв'язку з непрацездатністю від іншого з 

подружжя, позбавляється такого пра¬ва. Сума одержаних аліментів вважається 

такою, що одержана без достатньої правової підстави, і підлягає поверненню 

відповідно до Цивільного кодексу України, але не більш як за останні три роки. 

Той з подружжя, хто обрав прізвище іншого з подружжя або спільне прізвище, 

вважається таким, що іменується цим прізвищем без достатньої правової 

підстави і зобов'язаний повернутися до сво¬го дошлюбного прізвища. 

Визнання шлюбу недійсним впливає також на спадкові права осіб, які 

перебували у такому шлюбі. Після визнання його недій¬сним, колишній з 

подружжя позбавляється права на спадщину за законом після смерті іншого з 

подружжя. За спадковим законодав-ством подружжя належить до спадкоємців 

першої черги за законом. За відсутності заповіту один із подружжя має право на 

спадщину за законом після смерті другого з подружжя. У разі визнання шлюбу 

недійсним, сімейні відносини між подружжям вважаються такими, що не 
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існують, і колишній з подружжя право на спадщину за за¬коном втрачає. Коли 

ж спадщина за законом вже була отримана, а пізніше шлюб був визнаний 

недійсним, зацікавлені особи можуть звернутися до такого спадкоємця з 

позовом про повернення безпід¬ставно набутого майна, оскільки така підстава 

була у зареєстрова¬ному шлюбі, а після визнання його недійсним — відпала. 

У недійсному шлюбі, у разі втрати годувальника, другий з по¬дружжя не має 

права на пенсію та на отримання страхової суми як член сім'ї застрахованого. 

Недійсність шлюбу тягне за собою недійсність укладеного шлюб¬ного 

договору з моменту його укладення(ч. 1 ст. 93 СК України). 

Однак, визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, які 

народились у такому шлюбі. Якщо дитина народиться під час шлюбу чи 

протягом десяти місяців після визнання його недійсним, то щодо такої дитини 

зберігається презумпція батьківства чоловіка. Якщо ж сторони уклали 

фіктивний шлюб і діяли без наміру створи¬ти сім'ю та у фактичні шлюбні 

стосунки не вступали, то особа, яка записана батьком дитини, має право 

оспорювати своє батьківство на загальних підставах. 

Від розірвання шлюбу визнання шлюбу недійсним відрізняється: 

- правовими підставами; 

- колом суб'єктів, які мають право ініціювати розірвання шлю¬бу чи 

вимагати визнання його недійсним; 

- процедурою; 

- правовими наслідками, які настають при розірванні шлюбу та визнанні 

його недійсним; 

- моментом розірвання шлюбу та визнанням його недійсним. 

Визнання шлюбу неукладеним 

Шлюб, який не існує — це шлюб, який юридично не існує і який не 

потребує визнання його недійсним у судовому порядку. Так, шлюб, укладений з 

порушенням обов'язкових правил реєстрації (напри¬клад, зареєстрований 

особою, яка не має права його реєструвати), — не існує взагалі. 

Неукладені шлюби — це шлюби, зареєстровані за відсутності на¬реченої і (або) 

нареченого (ст. 48 СК); шлюби, які реє¬струвалися за підробленим паспортом, 

за довіреністю. 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

Визнання шлюбу недійсним анулює всі правові його наслідки. Це 

означає, що права та обов'язки між осо¬бами, які уклали недійсний шлюб, не 

виникали. Права і обов'язки між особами, шлюб між якими визнаний 

недійсним, анулюються не на майбутнє, а з дня укладення такого шлюбу. 

Визнання шлюбу недійсним не лише припиняє правовідносини, які можуть 

виникнути в майбутньому (це має місце і при розірванні шлюбу), а водночас 

поновлює як майнові, так і особисті немайнові права осіб, які існували до 

укладення ними шлюбу. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та правовій 

природі недійсності шлюбу; підставам визнання його недійсним; особливостям 

такого визнання. Навчилися орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві 

щодо недійсності шлюбу; аналізувати юридичні факти, які є підставами для 

його припинення; правильно застосовувати норми сімейного права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню окремих підстав недійсності шлюбу. Маю надію, що цю тему 

ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого наступного засвоєння 

матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття та правову природу недійсності шлюбу. 

2.Назвіть підстави визнання шлюбу недійсним. 

3. Назвіть випадки, коли шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням 

суду? 

4. Назвіть підстави анулювання шлюбу. 

5. Що є процесуальною підставою для анулювання актового запису про шлюб? 

6. Що є документальною підставою для анулювання актового запису про 

шлюб? 

7.Назвіть правові наслідки недійсності шлюбу та їх види. 

8. Які існують підстави визнання шлюбу неукладеним? 

 

 

 

 

ТЕМА № 22 

 

Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав подружжя. 

2. Види особистих немайнових прав подружжя. 

3. Характерні ознаки майнових відносин подружжя 

4. Правовий режим власності подружжя. 

5. Розпорядження спільним майном подружжя. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття та ознаки особистих немайнових прав подружжя. 

Розглянути можливі види особистих немайнових прав подружжя. Детальніше 

ознайомитися з правовим режимом власності подружжя та порядком 

розпорядження спільним майном подружжя.. 

          Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо сутності 

особистих немайнових відносин подружжя; аналізувати юридичні факти, які є 

підставами виникнення особистих немайнових прав подружжя; правильно 

застосовувати норми сімейного права до конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

 Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. 

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ПОН ТТ  ТА ОЗНАКИ ОСО ИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 

ПОДРУЖЖ  

 

Метою регулювання особистих немайнових відносин є: зміц¬нення сім'ї 

як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; побудова сімейних 

відносин на паритетних засадах та почуттях вза¬ємної любові і поваги, 

взаємодопомоги і підтримки в різноманітних життєвих ситуаціях. Загальними 

засадами регулювання особистих немайнових від¬носин між подружжям, 

згідно зі ст. 7 СК, є те, що воно здійснюється з урахуванням права на таємницю 

особистого життя подружжя, права кожного з них на особисту свободу та 
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недопусти¬мість свавільного втручання будь-кого у їхнє сімейне життя, 

від¬сутності привілеїв чи обмежень кожного із подружжя за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та 

соціального походження, місця проживання, за мовни¬ми та іншими ознаками. 

Як бачимо, в основу регулювання особис¬тих немайнових відносин покладено 

принцип рівності при набутті та здійсненні особистих немайнових прав і 

обов'язків жінки та чо¬ловіка у шлюбі та сім'ї. 

До особистих немайнових прав подружжя СК відносить: право на 

материнство та батьківство; право на повагу до своєї індивідуальності; право на 

фізичний та духовний розвиток; право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу 

і зміні його, перебуваючи у шлюбі; право на розподіл обов'язків та спільне 

вирі¬шення питань життя сім'ї; право на свободу та особисту недоторка¬ність. 

Кожний із подружжя зобов'язаний турбуватися про сім'ю. 

В главі 6 СК перелічені права та обов'язки подружжя. Більшістю з таких 

прав особа володіє довічно, і вступ до шлюбу суттєво не впливає на ці права. 

Вони продовжують належа¬ти кожному з подружжя як особі: право на життя, 

на охорону здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на свободу та 

особисту недоторканість, на недоторканість особистого життя, на повагу до 

гідності та честі, на таємницю листування, телефонних розмов, те¬леграфної та 

іншої кореспонденції, на свободу літературної, худож¬ньої, наукової і 

технічної творчості та деякі інші особисті права. 

При вирішенні спорів, що виникають між подружжям з при¬воду 

порушених їхніх особистих немайнових прав, у багатьох ви¬падках слід 

враховувати законодавчі норми інших галузей права (конституційного, 

цивільного тощо). Це пояснюється тим, що кож¬ний із подружжя, перебуваючи 

у шлюбі, одночасно є правоздатною особою і носієм тих прав, що складають 

зміст його правоздатності. 

Особисті праав та обов'язки подружжя виникають щодо немате¬ріальних 

благ, не мають економічного змісту, тобто вони не можуть бути оцінені у 

грошовому еквіваленті, тісно пов'язані з особою кож¬ного з подружжя, 

невіддільні від неї і не можуть відчужуватися, як і самі блага, на особисті права 

та обов'язки не впливає факт спільно¬го чи окремого проживання подружжя і 

кожний з подружжя може ними користуватися на власний розсуд. Отже, можна 

дати таке визначення поняттю особистих немайнових правовідносин за участю 

подружжя: це врегульовані нормами сімейного права відносини з приводу 

особистих немайнових благ та інтересів осіб, що перебувають у шлюбі. 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Метою регулювання особистих немайнових відносин є: зміц¬нення сім'ї 

як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; побудова сімейних 

відносин на паритетних засадах та почуттях вза¬ємної любові і поваги, 

взаємодопомоги і підтримки в різноманітних життєвих ситуаціях. 
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До особистих немайнових прав подружжя СК відносить: право на 

материнство та батьківство; право на повагу до своєї індивідуальності; право на 

фізичний та духовний розвиток; право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу 

і зміні його, перебуваючи у шлюбі; право на розподіл обов'язків та спільне 

вирі¬шення питань життя сім'ї; право на свободу та особисту недоторка¬ність. 

Кожний із подружжя зобов'язаний турбуватися про сім'ю. 

 

ІІ  ВИДИ ОСО ИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ПОДРУЖЖ  

 

Види особистих немайнових прав подружжя: 

1) Право на материнство (ст. 49 СК). Материнство — це забезпечена 

законом можливість жінки здійснювати репродуктивну функцію (народжувати 

здорових дітей), належним чином утримувати їх та виховувати в повазі до прав 

та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу тощо. 

Згідно з ч. З ст. 49 СК позбавлення жінки можливості народити дитину 

(ре¬продуктивної функції) у зв'язку з виконанням нею конституційних, 

службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної пове¬дінки щодо 

неї є підставою для відшкодування завданої їй моральної шкоди. Включення в 

систему особистих немайнових прав права жін¬ки на відшкодування моральної 

шкоди за позбавлення її можливос¬ті народити дитину автоматично відносить 

кошти, одержані за таке відшкодування, до особистої власності дружини. А у 

разі відшкоду¬вання моральної шкоди чоловікові за позбавлення його 

можливості здійснення репродуктивної функції — до особистої приватної 

влас¬ності чоловіка (ч. 4 ст. 57 СК). 

Зміст права на материнство по¬дружжя становлять правомочності 

дружини з приводу прийняття рішення про те, мати чи не мати дитину. Якщо 

дружина забажає мати дитину, а чоловік буде проти цього або виявиться 

нездатним до зачаття дитини — це може бути причиною для розірвання шлюбу. 

Право на материнство як сімейне право, включає в себе також певні обов'язки 

другого із подружжя. Вагітній дружині мають бути створені у сім'ї умови для 

збереження її здоров'я та народження здорової дитини. Дружині-матері мають 

бути створені в сім'ї умо¬ви для поєднання материнства зі здійсненням нею 

інших прав та обов'язків. 

2) Право на батьківство (ст. 50 СК). Батьківство в праві визначається як 

факт походження дитини від певного чоловіка, юридично посвідче¬ний 

записом в державних органах РАЦСу про народження. Необхідно врахувати й 

те, що в СК є правові варіанти вирішення проблеми бездітності. Одним із таких 

прикладів є ст. 123 СК, яка встановила порядок визначення походження дитини 

від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка. 

Вирішенню проблем бездітності також сприяє інститут усиновлення (ст.ст. 207-

242 СК). Є й інші можли¬вості виховувати дітей у сім'ях, які не можуть мати 

власних дітей. 

3) Право дружини та чоловіка на повагу до своєї 

індивідуаль¬ності  Індивідуальність особи — це неповторна своєрідність 
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люди¬ни, яка є невід'ємною частиною її фізичного буття. Вона робить її 

неабстрактною особою, а окремим, неповторним, своєрідним членом 

суспільства. Ст. 51 СК зазначає, що дружина та чоловік мають рівне право на 

повагу до своєї індивідуальності, звичок та уподобань.  

4) Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розви¬ток 

(ст  52 СК): дружина та чоловік мають рівне право на фізичний та духовний 

розвиток, на здобуття освіти, виявлення своїх здібностей, створення умов для 

праці та відпочинку. 

Фізичний розвиток — це процес, спрямований на зміцнення здоров'я, 

гармонійне удосконалення форм і функцій організму людини. Це не тільки 

заняття спортом, а й дотримання чистоти в оселі, удосконалення знарядь праці і 

побуту, спрямовування зусиль на позбавлення від негативних звичок, 

здійснення інших заходів щодо зміцнення фізичного розвитку кожного із 

подружжя. 

Духовний розвиток - діяльність, спрямована на пізнання духовних 

багатств, накопичених людством: здобуття загальної та спеціальної освіти, 

удосконалення природних здібностей, погли¬блення релігійного світогляду 

тощо.  

5) Право дружини та чоловіка на зміну прізвища (35 СК)  Якщо 

при реєстрації шлюбу вони зберегли дошлюбні прізвища, мають право подати 

до органу РАЦСу, який зареєстрував їхній шлюб, або від¬повідного органу за 

місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища одного з них як 

спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого із 

подружжя. У разі зміни пріз¬вища орган РАЦСу видає нове Свідоцтво про 

шлюб. 

6) Право дружини та чоловіка на розподіл обов язків та спільне 

вирішення питань життя сім ї  Ч. 1 ст. 54 СК  покладає на подружжя право 

роз¬поділяти між собою обов'язки в сім'ї. Згідно з цим пунктом рівність 

подружжя передбачається не в рівності уже розподілених обов'язків, а в 

можливості на паритетних засадах вирішувати питання про та¬кий розподіл. 

Подружжя може влаштувати своє життя так: якщо чоловік буде певний час 

відсутній за місцем спільного проживання, то дружина в цей час виконуватиме 

всю домашню роботу, але якщо вона не погодиться на такий розподіл праці, то 

примусити її до цьо¬го чоловік не зможе. У ч. З ст. 54 СК встановлена правова 

презумпція, за якою все те, що вчиняє один із подружжя відносно життя сім'ї, 

вва¬жається результатом домовленості подружжя. Ця правова презумпція, як і 

будь-яка інша, може бути спростована судом. 

7) Право дружини та чоловіка на свободу та особисту 

недо¬торканість (ст  56 СК): на вільний вибір місця проживання; на 

припинення шлюбних відносин; на вжиття заходів, які не заборонені законом і 

не суперечать моральним засадам суспільства, щодо підтримання шлюбних 

відносин. Законодавець заперечує будь-яку можливість примусу подружжя до 

спільного проживання і наголошує, що шлюб не зву¬жує кола особистих прав 

громадян і не обмежує їх правоздатності. У житті зустрічаються випадки, коли 
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за тих чи інших обставин по¬дружжя спільно не проживає. Це можуть бути 

професійні інтереси чоловіка чи жінки, інтереси їхніх дітей (необхідність 

лікування, до¬гляд і нагляд за ними). Окреме проживання може зумовлюватися 

також іншими обставинами. 

Волевиявлення подружжя чи одного з них про припинення шлюбних 

відносин є недостатнім для припинення шлюбних від¬носин. Необхідно ще й 

рішення компетентного державного органу про розірвання шлюбу. Суд може 

відмовити в задоволенні позову. При розірванні шлюбу мають враховуватися 

інтереси інших осіб, насамперед малолітніх дітей і дітей-інвалідів (ч. 1 ст. 112 

СК). 

Випадки, коли один із подружжя протягом пев¬ного часу взагалі не може 

здійснити особистого немайнового права про припинення шлюбних відносин: 

позов про розірвання шлю¬бу не може бути пред'явлений протягом вагітності 

дружини та протя¬гом одного року після народження дитини (ч. 2 ст. 110 СК). 

Розірвання шлюбу допускається і без врахування волі одного із подружжя. 

Наприклад, розірвання шлюбу з особою, засудженою за вчинення злочину до 

позбавлення волі на строк не менше як три роки, допускається лише за заявою 

того із подружжя, хто знахо¬диться на волі (ст. 107 СК). Встановлені 

законодавством обмеження для розірвання шлюбу мо¬жуть використовуватися 

кожним із подружжя як засоби, спрямовані на збереження сім'ї. 

8) Права, пов язані з визначенням походження дитини (ст ст  123, 124 

СК), усиновленням (ст  207 СК) тощо  

Кожний із подруж¬жя має й особисті обов'язки: згідно зі ст. 55 СК, дружина та 

чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між 

собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби і 

взаємодопомоги. Кожний із подружжя зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу 

до матері та батька. Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед 

іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній, зобов'язані спільно дбати про 

матеріальне забезпечення сім'ї. 

Крім духовної основи, сім'я повинна мати й матеріальну: жит¬ло, різні 

речі побутового призначення, одяг, продукти харчування тощо. Матеріальні 

потреби сім'ї забезпечуються не лише доходами від праці на виробництві чи в 

установі, а й працею по веденню до¬машнього господарства. 

Загальним обов'язком кожного з подружжя є утримання від дій, 

спрямованих на примушування до припинення шлюбних відносин, їх 

збереження, в тому числі — примушування до статево¬го зв'язку шляхом 

фізичного або психічного насильства (ч.4 ст. 56 СК). Таке примушування, 

шляхом погроз, шантажу або фізичного насильства, може бути підставою для 

кримінальної відпо¬відальності і відшкодування заподіяної матеріальної та 

моральної шкоди за нормами ЦК. 

 

 

 

 



312 
 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

Види особистих немайнових прав подружжя: право на материнство, на 

батьківство, право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуаль¬ності, 

право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розви¬ток, право дружини 

та чоловіка на зміну прізвища, право дружини та чоловіка на розподіл 

обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї, права, пов'язані з 

визначенням походження дитини, право дружини та чоловіка на свободу та 

особисту недо¬торканість. 

 

ІІІ  ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖ  

 

СК вперше в історії законодавства України закріплено поняття режиму 

майна подружжя, а також вве¬дено договірний режим подружжя. 

До характерних ознак належать: 

1) осо¬бисто-довірчий характер:  мінімальне втру¬чання держави у 

взаємовідносини подружжя з приводу їхнього майна.  

2) рівноправність. Відповідно до ст.ст. 24 та 51 Конституції України 

чоловік і жінка мають рівні права і свободи та рівні можливості для їх 

реалізації. Ст. 7 СК підтверджує рівність прав і обов'язків жінки та чо¬ловіка у 

шлюбі та сім'ї: сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, 

добросовісності та розумності і лише у тій частині, в якій це є допустимим, з 

точки зору інтересів їх учасників. У ч. 2,3 ст. 54 СК зазначено, що всі 

найважливіші питання життя сім'ї мають вирішуватися подруж¬жям спільно, 

на засадах рівності, тому вважається, що дії одного із подружжя відносно життя 

сім'ї вчинені за згодою другого з них. Виключається можливість управління 

спільним майном окремо чоловіком або дружиною, однак винятком є шлюбний 

договір, який може передбачати різні варіанти регулю¬вання таких відносин з 

певними обмеженнями, які визначені за¬коном.  

3) необхідність захисту інтересів третіх осіб, які вступають з подружжям 

або з од¬ним із них у ті чи інші правовідносини, оскільки в майновому обороті 

можливі зло¬вживання. Наприклад, подружжя може вступати між собою у 

змову з метою обману кредиторів або один із подружжя може використа¬ти 

фіктивних кредиторів і тим самим порушити інтереси другого із подружжя.  

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

СК вперше в історії законодавства України закріплено поняття режиму 

майна подружжя, а також вве¬дено договірний режим подружжя. До 

характерних ознак належать: осо¬бисто-довірчий характер;рівноправність; 

необхідність захисту інтересів третіх осіб, які вступають з подружжям або з 

од¬ним із них у ті чи інші правовідносини, оскільки в майновому обороті 

можливі зло¬вживання. Наприклад, подружжя може вступати між собою у 
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змову з метою обману кредиторів або один із подружжя може використа¬ти 

фіктивних кредиторів і тим самим порушити інтереси другого із подружжя.  

 

IV  ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖ  

 

Ст  355 ЦК визначає два види спільної власності фізичних осіб: 

спільну сумісну і спільну частко¬ву власність  Різниця між ними: 

1) якщо майно перебуває у спільній частковій власнос¬ті, то визначається 

частка кожного із співвласників, у разі ж спіль¬ної сумісної власності частки не 

визначаються (ст.ст. 356, 369 ЦК). Однак при поділі або виділенні в натурі 

частки із спільної сумісної власності, вважається, що частки спів-власників є 

рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом (ст.ст. 

371, 372 ЦК). 

2) будь-яка спільна власність на майно презюмується частковою. Спільна 

сумісна власність виникає тільки у випадках, прямо визначених законом або 

договором (ч. 4 ст. 355 ЦК). 

3) розпорядження спільним майном, яке знаходиться у частковій 

власності, здійснюється за згодою всіх її співвласників (ст. 358 ЦК), і навпаки, 

розпорядження майном, яке зна¬ходиться у спільній сумісній власності, вправі 

здійснювати кожний із учасників сумісної власності, якщо інше не встановлено 

домовле¬ністю між ними (ст. 369 ЦК). 

Отже, спільна сумісна власність подружжя є різновидом права спільної 

сумісної власності фізичних осіб у цілому. Право спільної влас¬ності 

подружжя не є самостійною формою власності, а різновидом приватної, 

оскільки її суб'єктами є фізичні особи. Таким чином, спільна власність 

подружжя підпорядковується нормам, що регу¬люють приватну власність, і 

спеціальним нормам сімейного зако-нодавства. 

Особливості спільної сумісної власності подружжя:    

1) суб'єктний склад, заснований на шлюбі зв'язок її суб'єктів, тобто 

суб'єктами цієї власності може бути тільки подружжя; 

2) підстави виникнення - шлюб, тобто виникає в силу закону незалежно від 

бажання сторін; 

3) безчастковий характер права власності, тобто власники не мають 

визначених часток у праві власності. Якщо розмір часток у такій власності не 

був визначений і учас¬ники спільної власності при придбанні майна не зважали 

на рівність їх часток, розмір частки кожного з них визначається ступенем його 

участі, працею й коштами у створенні спільної власності. 

Отже, можна зробити висновок: право спільної власності фі¬зичних осіб 

охоплює як право часткової, так і спільної сумісної власності. У подружжя 

формується, як правило, спільна сумісна власність, яка є різнови¬дом спільної 

сумісної власності фізичних осіб і складовою спільної власності фізичних осіб. 

Співвідношення цивільного і сімейного права в регулюванні спільної сумісної 

влас¬ності подружжя. Сімейне право регулює тільки внутрішньосімейні 

відносини між подружжям з приводу їхньої сумісної або роздільної власності. 
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Зовні такі відносини виступають як цивільно-правові, і подружжя в них є вже 

суб'єктами цивільного права. 

Так, ч. 3 ст. 368 ЦК визначено, що май¬но, набуте подружжям в шлюбі, є 

їхньою спільною сумісною влас¬ністю, якщо інше не встановлено договором 

або законом. А в ст. 8 СК визначено: якщо майнові відносини між подружжям 

не врегульовані СК, вони регулюються відповідними нормами ЦК, якщо це не 

су¬перечить суті сімейних відносин. Це можна спостерігати на такому 

прикладі: подружжя спільно збудувало житловий будинок. До якої власності 

(спільної сумісної чи спільної часткової) належатиме цей будинок слід 

визначити, ви-ходячи з норм сімейного права. Однак питання виникнення права 

власності на новостворене нерухоме майно — це питання вже ци¬вільного 

законодавства. 

Правовий режим майна подружжя - встановле¬ний порядок володіння, 

користування і розпорядження подружжям своїм майном,  або це порядок 

регулю¬вання відносин, що складаються з приводу майна подружжя, який 

визначає характер і обсяг їхніх прав і обов'язків щодо цього майна. У СК 

використано таку термінологію: «Право спільної сумісної власності 

подруж¬жя» (Глава 8), «Право особистої приватної власності дружини та 

чоловіка» (Глава 7), «Шлюбний договір» (Глава 10). І лише у ст. 97 СК України 

законодавець застосував термін «правовий режим майна подружжя». 

Відповідно до цієї статті діє законний режим майна по¬дружжя, якщо 

шлюбним договором не встановлено інше. Таким чи¬ном, норми, які 

визначають законний режим майна подружжя, є дис-позитивними, оскільки 

можуть корегуватися шлюбним договором. 

Законний режим майна подружжя можна поділити на дві групи: майно, 

яке знаходиться у спільній су¬місній власності (режим спільності), та майно, 

яке є особистою при¬ватною власністю дружини та чоловіка (режим 

роздільності). Ч. 2 ст. 61 СК: об'єктом права спільної сумісної власності є 

заробітна плата, пен¬сія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя. 

Ст. 60 СК: майно, набуте подружжям у шлюбі, належить дружині та чоловікові 

на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з 

поважної при¬чини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за 

ді¬тьми, хвороба тощо) самостійного заробітку. 

Тобто діє презумпція об'єктів спільної сумісної власності подружжя щодо 

всіх речей, які набуті в шлюбі, крім речей індивідуального користу¬вання.  

Ст. 190 ЦК: майном вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові 

права та обов'язки. Ст. 60 СК: пра¬во на майно виникає у обох із подружжя 

одночасно, в момент на¬буття його хоча б одним із них, і оформлення його на 

ім'я одного з подружжя юридичного значення не має, бо майно знаходиться у 

спільній сумісній власності подружжя без визначення часток. Це означає, що 

такі частки визначаються при його поділі. Крім того, спільне майно подружжя 

можна лише розділити, але не виділити з нього частку, що відрізняє спільну 

сумісну власність подружжя не тільки від спільної часткової власності, а й від 

інших видів спільної сумісної власності, оскільки у спільного сумісного майна 
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подружжя всього два власники, і вимога одного з них про ви¬ділення його 

частки була б рівноцінною вимозі про поділ майна. Про виділення у спільному 

майні подружжя можна говорити лише щодо частки того з них, хто пережив 

другого, з метою виділення цієї частки зі спадкової маси. 

Ст. 57 СК: власністю кожного із  подружжя є майно, набуте чоловіком чи 

дружиною до шлюбу, а та¬кож, набуте ними в шлюбі, але на підставі договору 

дарування або в порядку спадкування, або набуте за кошти, які належали 

особисто кожному з них. У складі майна подружжя можуть бути: право вимоги 

повернути борг, право на отримання ди¬відендів, страхових виплат, так і 

обов'язки щодо виконання боргу. Наприклад, якщо одним із подружжя позичені 

кошти за умови, що він діяв в інтересах сім'ї, то вони стають спільним сумісним 

майном подружжя, у зв'язку з чим виникає і обов'язок у обох із подружжя 

повернути ці кошти.  

Спіль¬ним майном подружжя є: рухомі і нерухомі речі, включаючи 

земельні ділянки і майнові комплекси, цінні папери, паї, вклади, частки у 

статутному капіталі товариств та інше набуте подружжям у шлюбі майно, 

незалежно від того, на чиє ім'я це майно набуте чи зареєстроване. Якщо ж воно 

придбане хоча й під час шлюбу, але за кошти одного з подружжя, то воно 

набуде статусу особистої приватної власності дружини чи чоловіка. Ст. 61 СК 

дає перелік об'єктів права спільної сумісної власності, який не є вичерпним. У 

власності подружжя можуть бути будь-які речі, не виключені із цивільного 

обороту. Ст. 74 СК: майно, на¬буте чоловікои і жінкою, які проживають однією 

сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому ін¬шому 

шлюбі, за період спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної 

власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. 

 Особливості правового режиму окремих об єктів у складі майна 
подружжя. У зв'язку з переходом до ринкової економіки змінилося і 

став¬лення громадян до своєї власності — з'явилася можливість 

використовувати об'єкти приватної власності для отримання прибутку. Ст. 62 

СК: якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами брав участь в 

утриманні майна, що належить другому з подружжя, в управлінні цим майном 

чи догляді за ним, то дохід (приплід, дивіденди), одержані від цього майна, у 

разі спору за рі¬шенням суду може бути визнаний об'єктом права спільної 

сумісної власності подружжя. 

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 

21.12.2007 р. № 11 «Про практику застосування судами зако¬нодавства при 

розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлю-бу, визнання його 

недійсним та поділ спільного майна подружжя», спільною сумісною власністю 

подружжя, зокрема, можуть бути: квартири, жилі й садові будинки; земельні 

ділянки та насадження на них; продуктивна і робоча худоба; засоби 

виробництва; тран¬спортні засоби; грошові кошти, акції та інші цінні папери; 

пайові на¬копичення в житлово-будівельному, дачно-будівельному, гаражно-

будівельному кооперативі; грошові суми та майно, що належать подружжю за 

іншими зобов'язальними правовідносинами, тощо. 
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Майно, яке належало одному із подружжя, може бути віднесене до 

спільної сумісної власності укладеною при реєстрації шлюбу угодою 

(шлюбним договором) або визнане такою власністю судом на тих підставах, що 

за час шлюбу його цінність істотно збільшилася внаслідок трудових або 

грошових затрат другого із подружжя чи їх обох. 

Не належить до спільної сумісної власності майно одного із по¬дружжя, 

набуте особою до шлюбу; набуте за час шлюбу на підставі договору дарування 

або в порядку спадкування; набуте за час шлю¬бу, але за кошти, які належали 

одному із подружжя особисто; речі індивідуального користування, в тому числі 

коштовності, навіть якщо вони були придбані за рахунок спільних коштів 

подружжя; кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, 

що належала особі, а також як відшкодування завданої їй моральної шкоди; 

страхові суми, одержані за обов'язковим або добровільним особистим 

страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за ра¬хунок коштів, які були 

особистою власністю кожного з них. Що сто¬сується премії, нагороди, 

одержаних за особисті заслуги, суд може визнати за другим із подружжя право 

на їх частку, якщо буде вста¬новлено, що він своїми діями сприяв її 

одержанню. 

Закон і судова практика в Україні не дають поняття коштовнос¬тей і 

предметів розкоші. До коштовностей належать речі, які давні римляни називали 

«нетлінними», а саме — вироби із золота, пла-тини, дорогоцінних каменів. Що 

ж стосується предметів розкоші, то це поняття відносне, оскільки тісно 

пов'язане з рівнем життя суспільства в цілому і кожної сім'ї зокрема. До них 

можна віднести, наприклад, антикваріат, одяг із дорогого хутра або одяг, 

створений відомими дизайнерами за індивідуальним замовленням, картини. 

Однак у ч. 2 ст. 57 СК йдеться лише про «коштовності» і «речі індивідуального 

користування», що є оціночними поняття¬ми, і вичерпний перелік їх не 

наводиться. Наприклад, таке майно, як відеокамера, автомобіль, музичний 

центр, навіть якщо ними ко¬ристується один із подружжя, на нашу думку, не 

можна віднести до особистої приватної власності одного із подружжя, оскільки 

такі речі можуть обслуговувати всіх членів сім'ї. Отже, суд змушений 

вирішувати застосування відповідного правового режиму у таких випадках, 

виходячи з конкретних обставин справи, в тому числі від рівня доходів сім'ї, 

тому що одна і та сама річ може в одній сім'ї бути звичною, а в іншій — 

предметом розкоші, в одній — для індивіду¬ального користування, а в іншій — 

для обслуговування потреб всіх членів сім'ї. 

Вклад, внесений у банк або іншу кредитну установу під час шлюбу на ім'я 

одного із подружжя за рахунок ко¬штів подружжя належить до спільного 

майна або, іншими словами, на нього поширюється режим спільності. Судова 

практика у постанові Пленуму Верховного Суду Украї¬ни від 21.12.2007р. № 

11 відзначає, що вклади, незалежно від їх виду та від того, на чиє ім'я з 

подружжя вони внесені, відповідно до ст. 61 СК є об'єктом права спільної 

сумісної власності подружжя. 
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Для цього необхідно лише визначити, що під час відкриття ра¬хунку 

шлюб був зареєстрований. Крім того, доки подружжя фактично не одержить 

вклад з кредитної установи, він не є об'єктом права спільної сумісної власності. 

Фак¬тично подружжю належить лише право вимоги до кредитної уста¬нови, 

тобто право вимагати видачі внесених одним із подружжя грошових коштів. 

При внесен¬ні вкладу одним із подружжя на користь третьої особи за ст. 1063 

ЦК діє ч. 2 ст. 65 СК: при укладенні договорів одним із подружжя вважа¬ється, 

що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік мають право 

звернутися до суду з позовом про визнання договору недійним як такого, що 

укладений другим із подружжя без її (його) згоди, якщо цей договір виходить 

за межі дрібного побутового. 

Для укладення одним із подружжя договорів щодо цінного май¬на згода 

другого із подружжя має бути подана письмово. Частки в статутних капіталах 

господарських товариств. Госпо¬дарські товариства і будь-які інші юридичні 

особи, крім державних і унітарних підприємств, а також установи є власниками 

свого май¬на, в тому числі переданого їм як вклади (внески). 

З моменту державної реєстрації майно, внесене учасниками, переходить у 

власність самого товариства як юридичної особи, і суб'єктом відповідальності є 

юридична особа, а учасники лише ри-зикують своїми вкладами, які формують 

статутний капітал. Отже, учасник товариства передає у власність майно 

(втрачає право влас¬ності на нього), а взамін отримує зобов'язальне право на 

частину прибутку або доходу, або внаслідок виходу із учасників — на ви¬плату 

йому вартості його частки у статутному капіталі або видачу відповідного майна 

в натурі. З цього можемо зробити висновок, що власністю подружжя є не 

частина майна юридичної особи, а майно¬ве право, що виражається його 

часткою в капіталі, частина прибутку або доходу, виплачена при розподілі між 

учасниками, або те майно, яке отримується при виході з юридичної особи чи 

при її ліквідації. 

Зрозумілим є і те, що якщо внесок до статутного капіталу був внесений 

одним із подружжя за час шлюбу і за рахунок спільних коштів, то перелічене 

майно визнається спільною сумісною влас-ністю незалежно від того, хто із них 

є учасником господарського то¬вариства. Як і у випадку з банківським 

вкладом, вимогу про поділ та¬кого майна може пред'явити один із подружжя 

лише до другого з подружжя, а не до юридичної особи. Необхідно також 

враховува¬ти, що отримання учасником, який виходить з своєї частки або 

роз¬поділ її між подружжям, не передбачає обов'язку інших учасників 

прийняти до складу учасників товариства того з подружжя, хто від¬повідно до 

установчих документів не є учасником товариства. 

На нашу думку, в таких випадках найкращим варіантом отри¬мання своєї 

частки у статутному капіталі є присудження іншому з подружжя відповідної 

грошової компенсації за умови, що він буде згодний (ч. 4 ст. 71 СК). У пункті 

28 постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 р. № 11 

визна¬чено, що вклад до статутного фонду господарського товариства не є 

об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, виходячи із змісту ст. 12 



318 
 

Закону України від 19.09.1991 р. № 1576-ХП «Про гос¬подарські товариства», 

якою встановлено, що власником майна, пе¬реданого йому засновниками і 

учасниками, є товариство. Виходячи зі змісту ч.ч. 2, 3 ст. 61 СК, якщо вклад до 

статутного фон¬ду господарського товариства зроблено за рахунок спільного 

майна подружжя, в інтересах сім'ї, той із подружжя, хто не є учасником 

товариства, має право на поділ одержаних доходів. Це стосується також майна 

приватного підприємства чи фізич¬ної особи-підприємця, яке відповідно до п. 

29 згаданої Постанови, не є об'єктом спільної сумісної власності подружжя. 

Інший із по¬дружжя має право тільки на частину одержаних доходів від цієї 

ді¬яльності. 

Результати права інтелектуальної власності  Нині досить ши¬рокого 

використання в цивільному обороті набули результати ін¬телектуальної 

діяльності, особливо це стосується авторської вина¬городи й інших доходів, а 

також речей, у яких втілені результати творчості. Право інтелектуальної 

власності складається з особистих не-майнових і (або) майнових прав. Особисті 

немайнові права, не від¬чужувані від суб'єкта, не можуть бути передані іншій 

особі і не пе-реходять у спадщину, не визнаються об'єктом цивільного обороту 

(право авторства, право на видання твору під своїм іменем, під псев¬донімом, 

право на недоторканість твору тощо). Майнові ж права на об'єкти 

інтелектуальної власності визнані товаром і можуть бути об'єктом цивільного 

обороту. Кожний має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41 

Кон¬ституції України). Отже, наявність цих обставин спонукає нас до того, що 

у разі визнання права спільної сумісної власності подружжя на річ, у яку 

вкладено інтелектуальну власність, творчість творця-автора, яким може бути 

один із подружжя, при розподілі такого майна слід все-таки надати перевагу 

автору і визнати за ним право власності. 

Цінні папери  Лотерейні білети і виграші по них. За загальним 

правилом цінні папери, набуті в шлюбі за спільні кошти подружжя, є їх 

спільним майном, незалежно від того, на чиє ім'я вони придбані. Так, 

відповідно до ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 

23.02.2006 p. № 3480-IV акція — це іменний цінний папір, який посвідчує 

майнові права його власника (акці¬онера), що стосуються акціонерного 

товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного 

товариства у вигля¬ді дивідендів та право на отримання частини майна 

акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління 

акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені ЦК та 

законом, що регулює питання створення, діяль¬ності та припинення 

акціонерних товариств. 

Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції та акції двох типів — 

привілейовані та прості. Відповідно до ст. 4 згаданого вище Закону особливості 

обліку та переходу права власності на цінні па¬пери встановлюються законом. 

Законодавець при цьому допускає можливість перебування акцій у власності 
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кількох осіб, а звідси — і у власності подружжя, якщо вони придбані за спільні 

кошти. 

Особливим видом цінних паперів є приватизаційні папери, які 

засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації 

частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, 

земельного фонду (ст. 1 Закону України «Про приватизаційні папери» від 

06.03.1992 р. № 2173-ХН). Приватиза¬ційні папери вільному обігу не 

підлягають, а їх продаж або відчу¬ження іншим способом не є дійсними (ст. 5 

Закону). 

Отже, тут режим спільності не виникає. Тим більше, що відпо¬відно до 

ст. З Закону України «Про приватизацію державного жит¬лового фонду» від 

19.06.1992 р. № 2482-ХП приватизація здійсню-ється шляхом безоплатної 

передачі громадянам квартир (будинків) з розрахунку санітарної норми 21 кв.м 

загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 кв.м на 

сім'ю. Лотерейний білет як до проведення тиражу, так і після ньо¬го, якщо він 

придбаний за спільні кошти подружжя, належить до спільного майна 

подружжя. Тому і виграш буде спільною сумісною власністю незалежно від 

того, хто з подружжя купив і заповнив бі¬лет (ч. 3 ст. 61 СК). 

Якщо ж під час розірвання шлюбу подружжя поділилося спіль¬ним 

майном, в тому числі і лотерейними білетами, то виграш, який випав на 

лотерейний білет після розірвання шлюбу, належить тому з подружжя, який в 

результаті поділу став єдиним його власником. 

Телевізійні вікторини, конкурси, внаслі¬док участі в яких переможці 

отримують цінні призи, а також великі суми грошей, то перемогу на таких 

заходах слід визначати якщо не особистими заслугами, то в кінцевому 

результаті індивідуальними якостями або інтелектуальним рівнем особи, яка 

брала в них участь. Тому можна застосувати ч. 3 ст. 57 СК і визнати ці нагороди 

(призи) приватною власністю, за умови, що для участі у грі не були зроблені 

значні внески за рахунок спільних коштів подружжя. 

 

ВИСНОВКИ З IV ПИТАНН : 

 

Ст. 355 ЦК визначає два види спільної власності фізичних осіб: спільну 

сумісну і спільну частко-ву власність. Правовий режим майна подружжя - 

встановле¬ний порядок володіння, користування і розпорядження подружжям 

своїм майном,  або це порядок регулю¬вання відносин, що складаються з 

приводу майна подружжя, який визначає характер і обсяг їхніх прав і обов'язків 

щодо цього майна. Спіль¬ним майном подружжя є: рухомі і нерухомі речі, 

включаючи земельні ділянки і майнові комплекси, цінні папери, паї, вклади, 

частки у статутному капіталі товариств та інше набуте подружжям у шлюбі 

майно, незалежно від того, на чиє ім'я це майно набуте чи зареєстроване. Якщо 

ж воно придбане хоча й під час шлюбу, але за кошти одного з подружжя, то 

воно набуде статусу особистої приватної власності дружини чи чоловіка. 
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V. РОЗПОР ДЖЕНН  СПІЛЬНИМ МАЙНОМ ПОДРУЖЖ  

 

Зміст права власності громадян взагалі, до якого належить і пра¬во 

спільної сумісної власності подружжя, складають правомочнос¬ті, визначені 

цивільним законодавством: володіння, користування і розпоряджання. Ч.ч. 1, 2 

ст. 319 ЦК: розпоряджання майном можна розглядати як можли¬вість 

визначення юридичної долі майна шляхом зміни його прина¬лежності, стану 

або призначення (відчуження за договором, переда¬ча в спадщину, знищення, 

переробка тощо), а також як можливість угоди з приводу речі, яка направлена 

на передачу права власності на річ (купівля-продаж, дарування), так і на 

обтяження її правами третіх осіб (застава, оренда). 

У ч. 1 ст. 65 СК: принцип розпорядження спільним майном подружжя — 

за взаємною згодою чоловіка та дружини. При укладенні до¬говорів одним із 

подружжя вважається, що він діє за згодою друго¬го із подружжя. Дружина, 

чоловік мають право звернутися до суду і визнати договір недійсним, таким, що 

укладений без згоди другого подружжя, за умови, що такий договір виходить за 

межі дрібного побутового. 

Ст. 31 ЦК: дрібний побутовий правочин має задовольня¬ти побутові 

потреби особи, відповідати її фізичному, духовному чи соціальному розвитку 

та стосуватися предмета, який має невисоку вартість. І знову оціночне поняття: 

«невисока вартість», яка визна¬чається відповідно до матеріальних статків 

кожної окремої сім'ї. Адже для однієї сім'ї, наприклад, автомобіль — це 

предмет розкоші, а для іншої — засіб пересування. 

Отже, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 65 СК, можливість оспорити договір, що 

виходить за межі дрібного побутового та укладений без згоди другого із 

подружжя, має право той із подруж¬жя, який не брав участі у договорі і не 

давав жодної згоди на це. Крім того, щоб оспорити такий договір цього 

недостатньо. На нашу думку, необхідно, щоб один із подружжя взагалі не знав 

про розпо¬рядження їхнім спільним майном другим із подружжя, а відповідно і 

дізнався набагато пізніше про те, що його майнові права порушені, а другий із 

подружжя, який брав участь у договорі, знав або завідомо повинен був знати 

про відсутність такої згоди. Ці обставини ма¬ють бути доведені одним із 

подружжя, який оспорює такий договір. Лише тоді суд може визнати договір 

недійсним. 

Ч. 2 ст. 65 СК: для оспорю¬вання потрібні — відсутність у співвласника, 

який вчинив правочин, необ¬хідних на те повноважень, оскільки відсутність їх 

може виражатися як у відсутності згоди другого співвласника, так і у 

відсутності пра¬ва на укладення договору зі спільним майном. 

В ч  3 ст  65 СК перелічені випадки, коли для укладення догово¬ру 

щодо розпорядження спільним майном подружжя має бути по¬дана 

нотаріально засвідчена заява-згода другого із них: 
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1. Договори, які потребують нотаріального посвідчення. Це договори, 

які чітко визначені законом. 

2. Договори, які потребують нотаріального посвідчення і державної 

реєстрації (за Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 p. № 1952-IV, — об'єкт 

нерухомого майна (нерухоме май¬но, нерухомість) — земельні ділянки, а 

також об'єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), 

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення). До 

таких договорів належать договори купівлі-продажу нерухомого майна, міни, 

дого¬вір ренти про передачу нерухомого майна під її виплату, довічного 

утримання, де у власність передається нерухоме майно. 

3. Договори, які потребують реєстрації.   

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 671 затверджений 

Тимчасовий порядок державної реєстрації правочи-нів, відповідно до якого 

реєстраторами виступають державні нота¬ріальні контори, приватні нотаріуси. 

Державній реєстрації підляга¬ють такі правочини: 
- договір купівлі-продажу, міни земельної ділянки, єдиного май¬нового 

комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна; 

- договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти; 

- договір довічного утримання (догляду), за яким передається набувачеві у 

власність нерухоме майно; 

- договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), 

укладений на строк не менше ніж три роки; 

- договір управління нерухомим майном; 

- інші правочини, державна реєстрація яких передбачена зако¬ном. 

Отже, державній реєстрації підлягають лише певні договори, пов'язані з 

розпорядженням нерухомістю. 

Стосовно автомобіля слід зазначити, що право власності на ньо¬го не підлягає 

державній реєстрації. Реєстрації підлягає лише тран¬спортний засіб. 

Нотаріально засвідчена згода другого подружжя потрібна лише стосовно 

договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню і (або) державній 

реє¬страції та стосуються розпорядження майном. Сюди ми не можемо 

віднести договори, що стосуються набуття такого майна, тобто згода другого із 

подружжя на придбання нерухо¬мого майна не потрібна. 

Договір дарування, позики, якщо для таких договорів встановлена нотаріальна 

форма і (або) держав¬на реєстрація, то для їх укладення одним із подружжя 

буде необхід¬ною письмова згода другого з них. 

Пленум Верховного Суду України у постанові від 21.12.2007 року № 11: у разі 

використання одним із подруж¬жя спільних коштів усупереч ст. 65 СК інший із 

подруж¬жя має право на компенсацію вартості його частки.  

Специфікою спільної сумісної власності є те, що частки у ній не визначені і 

вважаються рівними, якщо інше не визначено домов¬леністю між подружжям і 

реально визначаються лише при поділі спільної сумісної власності. Таким 

чином, у момент, коли визначе¬на в ній частка одного із співвласників, спільна 
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сумісна власність припиняється і з'являється інша власність — часткова або 

майно переходить у власність іншого із подружжя. 

Ч. 2 ст. 64 СК: договір про відчуження одним з них на користь другого із 

подружжя своєї част-ки у праві спільної сумісної власності може бути 

укладений без ви¬ділення цієї частки. 

Однак якщо один із подружжя має намір укласти договір про відчуження 

належної йому частки у праві спільної су¬місної власності з третіми особами, 

він зобов'язаний все-таки уклас¬ти договір про визначення часток або, 

відповідно до ст. 70 Закону України «Про нотаріат» та п.239 Інструкції про 

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, на підставі спільної 

заяви подружжя отримати у нотаріуса свідоцтво про право власності на частку 

в спільному майні, набутому ним під час шлюбу. 

Видача свідоцтва про право власності на частку спільного майна 

подружжя і договори поділу спільного майна мають спільну основу. В обох 

випадках припиняється спільність майна подружжя стосовно певного майна. В 

обох випадках є згода між подружжям, яка оформляється або спільною заявою 

на видачу свідоцтва про право власності, або договором, який закріплює право 

власності на конкретні речі. В обох випадках домовленість подружжя не 

поро¬джує правових зобов'язань в загальноприйнятому розумінні, як це має 

місце, наприклад, у договорах купівлі-продажу, найму тощо, а переслідує мету 

встановити майнові права кожного з подружжя або одного з них. 

Свідоцтво, видане нотаріусом на конкретне спільне майно по¬дружжя, — 

це документ, який підтверджує право на частку кожного з них у цьому майні. 

Свідоцтво про право власності видається тіль¬ки на майно, яке є спільною 

сумісною власністю подружжя і наявне на день видачі свідоцтва. 

Таке свідоцтво видається нотаріусом за місцезнаходженням та¬кого майна та, 

відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обмежень», підля¬гає державній реєстрації в органах 

бюро технічної інвентаризації. 

 

Поділ майна, яке є об єктом права спільної сумісної власності.Регулюється 

ст. 69 СК і можливий лише за взаємною згодою подружжя. Такий договір 

припиняє режим спільної сумісної власності і спрямований на виникнення 

режиму роздільної власності кожного з подружжя на частину або на все набуте 

в шлюбі майно. Договір про поділ можна охарактеризувати як двосторонній, 

консенсуальний договір. Що ж стосується змісту такого договору, то його 

складають умови поділу тільки того майна, яке набуте під час шлюбу, права і 

обов'язки сторін щодо передачі такого майна і виплати грошових компенсацій. 

Роздільне майно не може бути предметом такого до¬говору, оскільки не 

підлягає поділу між подружжям. 

Відповідно до п. 25 Постанови Пленуму Верховного Суду Укра¬їни від 

21.12.2007 р. № 11, «вирішуючи питання про поділ майна, що є об'єктом права 

спіль¬ної сумісної власності подружжя, зокрема неподільної речі, суди мають 

застосовувати положення ч. 4 та 5 ст. 71 СК щодо обов'язкової згоди одного із 
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подружжя на отримання грошової компенсації та попереднього внесення 

другим із подружжя відпо¬відної грошової суми на депозитний рахунок суду. 

За відсутності такої згоди присудження грошової компенсації може мати місце 

з підстав, передбачених ст. 365 ЦК, за умови звернення по¬дружжя (одного з 

них) до суду з таким позовом (ст. 11 ЦК) та попереднього внесення на 

депозитний рахунок суду відповідної грошової суми. У разі якщо жоден із 

подружжя не вчинив таких дій, а неподільні речі не можуть бути реально 

поділені між ними від¬повідно до їх часток, суд визнає ідеальні частки 

подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх 

спільній част-ковій власності. 

Поділу підлягає майно, наявне на момент поділу, і розірвання шлюбу не 

припиняє права спільної сумісної власності на майно, на¬буте під час шлюбу 

(ч. 1 ст. 68 СК). При поділі враховуються також спільні борги і права вимоги 

подружжя за зобов'язаннями, які виникли в інтересах сім'ї. Тому спільні борги 

розподіляються пропорційно присудженим часткам. Поділ майна може 

здійснюватися як у добровільному, так і в приму¬совому порядку. У 

добровільному порядку такий поділ здійснюється на підставі договору, який, по 

суті, є цивільно-правовим. Договір про поділ житлового будинку, квартири, 

іншого нерухомого майна, а та¬кож про виділення нерухомого майна дружині, 

чоловікові зі всього майна подружжя має бути нотаріально посвідчений (ст. 69 

СК). Договір про передачу нерухомого майна від одного з подружжя до другого 

підлягає державній реєстрації. Якщо при поділі майна неможливо передати в 

роздільну власність неподільну річ, то на неї може бути встановле¬ний режим 

спільної часткової власності. У разі спору між чоловіком і дружиною судом 

може бути здійснений поділ в примусовому по¬рядку з урахуванням інтересів 

дружини, чоловіка, дітей та інших об¬ставин, що мають істотне значення (ч. 1 

ст. 71 СК). 

При поділі суд на вимогу подружжя визначає, яке майно підля¬гає 

передачі кожному з них. Законом встановлена позовна давність у три роки до 

вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу і не застосовується 

до таких вимог, якщо шлюб між подруж¬жям не розірвано (ст. 72 СК). Така 

позовна давність раху¬ється від дня, коли один із співвласників дізнався або 

міг дізнатися про порушення свого права власності. 

На практиці дуже часто подружжя ставить завдання перед судом не 

просто визначити частки кожного, а здійснити розподіл конкрет¬них речей або 

визначити їх вартість. Вартість речей визначається на момент розгляду спору в 

суді. Суд розглядає кожну конкретну річ, як правило, виходячи з інтересів обох 

із подружжя, і з'ясовує, хто з подружжя найбільше потребує її. Наприклад, 

отримання речей для професійних занять найбільше потребує той з подружжя, 

кому вони потрібні для реалізації професії, квартира ж може бути при¬суджена 

тому з подружжя, з ким залишаються неповнолітні діти. Присудження одному 

із подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної 

власності на майно, зокрема, на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, 

допускається за його згодою, крім випадків, передбачених ЦК. 
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Відповідно до ст  365 ЦК України право особи на частку в спіль¬ному 

майні подружжя може бути припинене за рішенням суду на підставі позову 

інших співвласників, якщо: 

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі; 

2) річ є неподільною; 

3) спільне володіння і користування майном неможливе; 

4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам спів¬власника та 

членам його сім'ї. 

У такому разі суд присуджує одному із подружжя відповідну грошову 

компенсацію, яка має бути внесена на депозитний рахунок суду. 

Правові позиції щодо застосування цієї норми були сформульо¬вані також у п. 

6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 р. № 7 «Про 

практику застосування судами законодав¬ства, що регулює право приватної 

власності громадян на жилий бу¬динок». Слід зазначити, що ця норма 

поширюється не тільки на ви¬падки припинення права співвласника на частку 

у спільному майні за ініціативою інших співвласників, а й тоді, коли існує спір 

між по¬дружжям щодо поділу. 

 

ВИСНОВКИ З V ПИТАНН  

 

Зміст права власності громадян взагалі, до якого належить і пра¬во 

спільної сумісної власності подружжя, складають правомочнос¬ті, визначені 

цивільним законодавством: володіння, користування і розпоряджання. 

Розпоряджання майном можна розглядати як можли¬вість визначення 

юридичної долі майна шляхом зміни його прина¬лежності, стану або 

призначення (відчуження за договором, переда¬ча в спадщину, знищення, 

переробка тощо), а також як можливість угоди з приводу речі, яка направлена 

на передачу права власності на річ (купівля-продаж, дарування), так і на 

обтяження її правами третіх осіб (застава, оренда). 

 Принцип розпорядження спільним майном подружжя — за взаємною 

згодою чоловіка та дружини. При укладенні до¬говорів одним із подружжя 

вважається, що він діє за згодою друго¬го із подружжя. Дружина, чоловік 

мають право звернутися до суду і визнати договір недійсним, таким, що 

укладений без згоди другого подружжя, за умови, що такий договір виходить за 

межі дрібного побутового. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу 

„Цивільне та сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та 

ознакам особистих немайнових прав подружжя. Розглянули можливі види 

особистих немайнових прав подружжя. Детальніше ознайомилися з правовим 

режимом власності подружжя та порядком розпорядження спільним майном 

подружжя.. Навчилися орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві 
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особистих немайнових відносин подружжя; аналізувати юридичні факти, які є 

підставами їх зміни та припинення; правильно застосовувати норми сімейного 

права до конкретних життєвих ситуацій. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню окремих видів особистих немайнових прав подружжя н між 

собою. Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою 

вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне 

право». Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть та ознаки особистих немайнових прав подружжя. 

2.Охаракетризуйте право на материнство. 

3 Охаракетризуйте право дружини та чоловіка на повагу до своєї 

індивідуаль¬ності,? 

4. Охарактеризуйте правовий режим власності подружжя. 

5. Хто є учасниками особистих немайнових відносин подружжя? 

6. Які існують особливості особистих немайнових відносин подружжя? 

7.Охарактеризуйте  порядок розпорядження спільним майном подружжя. 

8. Правова природа поділу майна, яке є об'єктом права спільної сумісної 

власності. 

 

 

 

ТЕМА № 23 ПРАВА ТА О ОВ ЗКИ  ПОДРУЖЖ  ПО УТРИМАННЮ 

 

(2 години) 

 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Право дружини і чоловіка на утримання. 

2. Право на утримання після розірвання шлюбу. 

3. Договірне регулювання відносин з утримання одного з подружжя 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 
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3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р., № 2947-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002. - №№ 21-22. – С. 135. 

 

Навчальна література: 

 

1.   Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука B.C.— К.: 

Істина, 2002. 

2.   Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисо¬ва В. 

І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К: 

Юрінком Інтер, 2004. 

3.   АнтошкінаВ. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом 

права спільної власності // Право України. — 2005. — № 8. 

4.   Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин 

по¬дружжя // Право України. — 2005. — № 3. 

5.   Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю по¬дружжя 

// Право України. — 2001. — № 9. 

6.   Гаспарян А. С, Атрохова Е. С. Брачный контракт. Гарантия 

семейного счастья. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття та сутність утримання, особливості прав дружини та 

чоловіка на утримання. Розглянути можливі підстави утримання. Детальніше 

ознайомитися із особливостями договірного регулювання відносин з утримання 

одного з подружжя 

 Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо сутності 

права на утримання; аналізувати юридичні факти, які є підставами утримання; 

правильно застосовувати норми сімейного права до конкретних життєвих 

ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

 Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. 

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ПРАВО ДРУЖИНИІ ЧОЛОВІКА НА УТРИМАНН  

 

Слово "аліменти" - латинського походження: ―alimentum‖ - їжа, харчі. 



327 
 

Оскільки у частині 3 ст. 51 Конституції України закріплено обов'язок батьків 

утримувати своїх неповнолітніх дітей, то саме тер¬мін "утримання" став у 

Сімейному кодексі домінуючим. 

Термін "аліменти" використовується виключно у поєднанні зі 

сло¬вами "присуджені", "стягнення", тобто у сенсі "кошти на 

утримання". З цього випливає, що термін "утримання" відображає 

нормальний, звичний розвиток подій (батьки утримують дитину, спільно 

прожи¬ваючи з нею; чоловік утримує дружину, яка раніше за нього досягла 

пенсійного віку), без тиску закону чи рішення суду. Термін "аліменти" 

застосовується там, де стабільність стосунків порушена. Але не слід при цьому 

забувати, що права та обов'язки з утриман¬ня можуть виникнути між членами 

сім'ї та родичами і на підставі до¬говору довічного утримання (догляду) та 

спадкового договору, отже категорія "утримання" не є виключно сімейно - 

правовою. 

Підстави  виникнення  

Право на утримання одного з подружжя і кореспондуючий йому 

обов'язок другого з подруж¬жя надавати таке утримання може виникнути 

за умов, визначених законом. Їх, на відміну від Кодексу 1969 р., не три, а 

чотири: 

1) непрацездатність; 

2) потреба в матеріальній допомозі; 

3) гідна поведінка у шлюбних відносинах; 

4) спроможність другого з подружжя надавати утримання. 

Перші три умови стосуються претендента на надання утримання. 

Потреба в матеріальній допомозі як підстава для виникнення пра¬ва на 

утримання обумовлюється відсутністю доходів, які становили б норму 

прожиткового мінімуму, визначеного законом. Та навіть якщо один із 

подружжя має вищий дохід, не можна стверджувати, що він не потребує 

матеріальної допомоги, з огляду на його стан здоров'я, зростання вартості 

життя. Тому відсутність прожиткового мінімуму - це лише один із орієнтирів 

при визначенні потреби в матеріальній допомозі. Той з подружжя, хто негідно 

поводився у шлюбних відносинах, не має права на аліменти. Таке законодавче 

врегулювання є специфічним нагадуванням про обов'язок гідної поведінки у 

шлюбі і водночас застереженням про можливість настання негативних 

правових наслідків. Що ж до стан¬дартів гідної поведінки дружини та чоловіка 

у шлюбних стосунках, то вони визначені у Главі 6 СК "Особисті немайнові 

права та обов'язки подружжя". Ця обставина додатково підкреслює, що клеймо 

декла¬ративності на нормах цієї Глави було поставлено окремими авторами без 

достатньої підстави. 

Гідність чи негідність поведінки у шлюбних відносинах є оціню¬ваними 

поняттями. Для відповідного висновку суду необхідно буде детально з'ясувати і 

проаналізувати стосунки між дружиною і чолові¬ком. Поведінка у шлюбних 

відносинах того з подружжя, хто є непра¬цездатним і потребує матеріальної 

допомоги, має презюмуватися гід¬ною. Якщо відповідач у судовому процесі 
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доведе негідність поведінки позивача у шлюбних стосунках, суд має 

постановити рішення не про звільнення його від обов'язку з утримання 

позивача, а про відмову в позові у зв'язку із відсутністю у позивача права на 

утримання.Це значить, що ефект частини 5 ст. 75 СК лежить головно у 

пло¬щині теоретичній, ідеологічній. Практичний же результат той самий - 

відмова в позові.  Виникнення права на утримання одного з подружжя 

пов'язане з достатньо високим рівнем матеріального забезпечення другого з 

по¬дружжя. Можливість одного з подружжя надавати утримання другому з 

подружжя має визначатися з урахуванням їх реального матеріально¬го стану, 

на який впливатимуть і обов'язки з утримання, наприклад, щодо колишньої 

дружини, дітей від першого шлюбу чи непрацездат¬них батьків. 

 

Крім загального права на утримання, яке мо?ке виникнути у дру¬жини та 

чоловіка за наявності підстав, єдиних, спільних для усіх си¬туацій, у 

Сімейному кодексі України сформульовано кілька випадків, 

коли право на утримання у дружини та чоловіка може виникнути за наявності 

особливих підстав. 

Право вагітної дружини на  утримання  У статті 84 СК підстави виникнення 

права на аліменти вагітної дружини визначені чітко і однозначно: "дружина має 

право на утримання від чоловіка під час вагітності". Це право належить їй 

незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального стану, 

проте, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. 

Вагітність дружини - особливий період у житті подружжя, усієї сім'ї. 

Додаткові витрати, які пов'язані з цим станом жінки, мають особливе 

призначення: зберегти здоров'я майбутньої матері та забез¬печити народження 

здорової дитини. Щодо розміру аліментів, то вони мають залежати від обсягу 

цих особливих витрат та рівня матеріальної забезпеченості кожного з 

по¬дружжя.Заперечення відповідачем свого батьківства щодо зачатої дитини не 

може братися до уваги, оскільки, згідно із ч. З ст. 136 СК, оспо-рення 

батьківства можливе лише після народження дитини. 

             У статті 84 СК застережено, що аліменти, присуджені дружині під час її 

вагітності, продовжують стягуватися їй і після народження дитини. Це означає, 

що заново звертатися до суду з позовом немає потреби. Але це не заперечує 

права дружини подати до суду позов про стягнення аліментів у більшому 

розмірі. Право дружини-матері не залежить від того, чи працює вона за 

трудовим договором, чи перебуває у відпустці по догляду за дити¬ною. 

Основна умова: проживання з дитиною. Звичайно, мається на увазі не лише 

їхнє спільне проживання, а й опікування з її боку над дитиною. 

У статті 86 СК, відповідно до засади рівносгі прав та обов'язків жінки та 

чоловіка, чоловікові надано таке ж право на аліменти. Цим не лише усунена 

тендерна нерівність, а й законодавчо визнано, що й батько може бути 

люблячим, самовіддано піклуватися про дитину. 

Право чоловіка - батька на утримання зумовлене тими ж обста¬винами. 
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Істотною законодавчою новелою є надання права на аліменти тому з батьків 

дитини, хто опікується дитиною - інвалідом.Відповідно до статті 1 Закону 

України "Про охорону дитинства", інвалідом є дитина зі стійким розладом 

функцій організму, спричи¬неним захворюванням, травмою або вродженжми 

вадами розумово¬го чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її 

нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової суспільної допомоги та 

захисту.Це право на аліменти не обумовлено строком.  

Норми статей 84-88 СК стосуються дружини та чоловіка, тобто осіб, які 

перебувають у шлюбі. Питання про аналогічні права матері та батька дитини, 

які не перебувають у шлюбі, залишилося без пря¬мого законодавчого 

вирішення. Проте, ситуацію не можна вважати безвихідною. Згідно із частиною 

8 ст. 8 ЦПК, суд не може відмовити у розгля¬ді справи через відсутність 

закону, що регулює спірні відносини. Та обставина, що про можливість 

застосування аналогії закону та права зазначено одночасно у ст. 10 СК та у ч. 7 

ст. 8 ЦПК, є гарантією того, що інтерес матері дитини, яка з її батьком не 

перебуває у шлюбі, в одержанні від нього матеріальної допомоги буде 

захищений судом. 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Право на утримання одного з подружжя і кореспондуючий йому 

обов'язок другого з подруж¬жя надавати таке утримання може виникнути за 

умов, визначених законом. Потреба в матеріальній допомозі як підстава для 

виникнення пра¬ва на утримання обумовлюється відсутністю доходів, які 

становили б норму прожиткового мінімуму, визначеного законом. Та навіть 

якщо один із подружжя має вищий дохід, не можна стверджувати, що він не 

потребує матеріальної допомоги, з огляду на його стан здоров'я, зростання 

вартості життя. 

 

ІІ  ПРАВО НА УТРИМАНН  ПІСЛ  РОЗІРВАНН  ШЛЮ У 

 

У Сімейному кодексі відносинам з утримання після розірвання шлюбу 

приділено значно більше уваги. В абзаці 2 ч. 2 ст. 76 СК передбачена 

можливість виник¬нення права на аліменти у тієї особи, яка стала 

непрацездатною після спливу одного року з часу розірвання шлюбу, але за 

умови, що її не¬працездатність є наслідком протиправної поведінки щодо неї з 

боку її чоловіка або дружини під час шлюбу. Позивачеві належить буде довести 

наявність причинового зв'язку між протиправною поведінкою одного та 

інвалідністю другого, а це не завжди легко. 

У частині 1 ст. 32 КпШС містилася норма, спрямована на охорону 

матеріальних інтересів осіб, які "довгий час" перебували у шлюбних 

відносинах, але на момент розірвання шлюбу ще не досягли пенсій¬ного віку, 

за умови, що до досягнення якого їм залишилося не більше ніж п'ять років. 

Вони могли одержати право на утримання після до-сягнення пенсійного віку. 
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Тобто, якщо на момент розірвання шлюбу дружині, наприклад, виповнилося 50 

років, вона, за наявності інших підстав, могла отримати право на аліменти через 

п'ять років. 

У частині 3 ст. 76 СК цей невизначений оцінюваний термін "дов¬гий час" 

замінено на чітку часову межу - не менше як десять років, що сприятиме 

визначеності у відносинах подружжя у разі розірвання шлюбу. Слід звернути 

увагу на те, що йдеться не про формальне пере¬бування у шлюбі, а саме про 

реальні шлюбні стосунки. Тобто, якщо дружина та чоловік спільно не 

проживають, вони залишаються такими, що перебувають у шлюбі, але говорити 

про наявність шлюбних відносин між ними неможливо. 

Вважається, що можливість стягнення аліментів після розірвання шлюбу 

є засобом, що гальмує поспішне вирішення питання про розлу¬чення. Однак ця 

гіпотеза не одержала необхідного підтвердження. У кодексах багатьох 

європейських держав закріплено право колишньої дружини чи чоловіка на 

утримання незалежно від їх працездатності, але лише протягом певного строку. 

Метою надання таких аліментів є соціальна реабілітація, тобто забезпечення 

пристосування особи до нових умов життя, викликаних розірванням шлюбу. 

             Припинення права на аліменти  Оскільки право на утримання одного 

з подружжя виникає за умо¬ви наявності усіх необхідних для цього підстав, то 

у разі зникнення хоча б однієї із них припиняється його право на аліменти і 

відповідно - обов'язок з утримання у другого з подружжя. 

Підстави для припинення правовідносин з утримання одного з 

подружжя поділені на дві групи: 

а) ті, що підтверджені відповідними документами, а тому при¬пиняють право 

на утримання автоматично, без рішення суду; 

б) ті, наявність яких має бути встановлена судом. 

До першої групи належить повне відновлення працездатності та 

одруження одержувача аліментів з іншою особою, на яку покладаєть¬ся 

обов'язок утримувати свого "нового" чоловіка чи дружину. Щоб запобігти 

повторенню помилок, в абз. 2 ч. 1 ст. 82 СК на¬голошено на тому, що право на 

утримання припиняється з моменту настання цих обставин. 

До другої групи підстав припинення права на аліменти належать: 

а) поліпшення матеріального становища позивача, яке призвело до зникнення у 

нього потреби у матеріальній допомозі; 

б) погіршення матеріального становища відповідача, що позба¬вило його 

можливості надавати утримання. 

Наявність кожної з цих обставин може бути предметом спору, а тому має бути 

доведена заінтересованою особою і встановлена су¬дом. У разі доведення 

позовної вимоги в резолютивній частині рішення суд може записати: 

"припинити право на утримання..." або "звільни¬ти від обов'язку з утримання". 

Стягнення аліментів має припинитися з моменту набрання цим рішенням 

законної сили. 

У частині 2 ст. 82 СК визначена правова природа коштів, які були 

стягнуті після припинення аліментного обов'язку. Оскільки відпала правова 
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підстава для стягнення, одержані кошти - це уже не аліменти, це - безпідставне 

збагачення, тому, відповідно до ст. 1212 ЦК, вони мають бути повернуті. 

Завдяки цій нормі приховання, наприклад, факту реєстрації по¬вторного 

шлюбу не дасть уже бажаного результату. 

Позбавлення  права на утримання  Словосполучення "позбавлення 

права на аліменти "у Кодексі 1969 р. не було. Позбавлення права - це завжди 

результат протиправної пове¬дінки самої управненої особи  Згідно із статтею 

83 СК, особа  може бути позбавлена права на утримання, якщо: 

1) непрацездатність її виникла в результаті вчинення нею умис¬ного 

злочину. Із духу цієї норми не випливає, що особа має бути засуджена за 

вироком суду; 

2) при реєстрації шлюбу вона приховала свою непрацездатність або 

важку хворобу. На перший погляд, ця норма може видатися нелогічною, адже 

приховання важкої хвороби може спричинити визнання шлюбу недійсним. Але 

справа в тому, що, відповідно до ч. 5 ст. 30 СК, приховання важкої хвороби 

може бути підставою для визнання шлюбу недійсним,-це значить, що суд може 

й відмовити в позові. У такому разі названа вище норма буде своєрідним 

порятунком для другого з подружжя; 

3) той з подружжя, хто вимагає аліментів, свідомо поставив себе у 

скрутне матеріальне становище: подарував, наприклад, свій будинок чи інше 

майно або програв йога в карти. І лише нетривале перебування у шлюбних 

відносинах може не мати зв'язку з поведінкою того, хто потребує допомоги. 

Слід при цьому ще раз звернути увагу на те, що перебування у шлюбі й 

перебування у шлюбних відносинах - поняття нетотожні. Тому при вирішенні 

спору суд має брати до уваги тривалість реальних шлюбних стосунків між 

дружиною та чоловіком. 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

У Сімейному кодексі відносинам з утримання після розірвання шлюбу 

приділено значно більше уваги. Вважається, що можливість стягнення 

аліментів після розірвання шлюбу є засобом, що гальмує поспішне вирішення 

питання про розлу¬чення. Однак ця гіпотеза не одержала необхідного 

підтвердження. Слід також звернути увагу на те, що перебування у шлюбі й 

перебування у шлюбних відносинах - поняття нетотожні. Тому при вирішенні 

спору суд має брати до уваги тривалість реальних шлюбних стосунків між 

дружиною та чоловіком 
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ІІІ  ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАНН  ВІДНОСИН ЗУТРИМАНН  ОДНОГО 

З ПОДРУЖЖ  

 

 

 

Аліментний  договір  Визнання приватного характеру відносин між 

подружжям зумовило надання їм права самим урегульовувати свої майнові 

стосунки, у тому числі й у сфері надання матеріальної допомоги. Сенс такого 

врегулювання питання про надання утримання полягає насамперед у 

досягненні домовленості щодо умов, більш вигідних для одержувача утримання 

ніж ті, що сформульовані в законі. Йдеться, зокрема, про можливість надання 

утримання пра-цездатній особі. 

У зв'язку з цим пункт 177 Інструкції "Про порядок вчинення 

нота¬ріальних дій", яким нотаріусів при посвідченні аліментного договору 

зобов'язано перевіряти факт непрацездатності особи, слід вважати нечинним. 

Свобода договору забезпечить подружжю чи тим, шлюб між яки¬ми розірвано, 

право визначити кінцевий термін надання утримання, конкретну грошову суму 

чи матеріальне забезпечення в натурі: забез¬печення продуктами харчування, 

оплату комунальних послуг, про¬ведення ремонту житла, придбання щорічно 

санаторно-курортної путівки тощо. 

На відміну від шлюбного договору, який зазвичай спрямовується у чітко 

не визначене майбутнє, такі аліментні договори починають діяти негайно. 

Домовленість про надання утримання може відбутися в усній формі. Але тоді 

заінтересованій стороні важко буде у разі спору до¬вести факт цієї 

домовленості та її зміст. Письмовий ж текст договору, посвідчений 

нотаріально, стане надійним доказом його укладення і водночас гарантією його 

примусового виконання. 

Договір "міни". Такого договору в Сімейному кодексі, звісно,немає.  Мова йде 

про особливий договір, який передбачений у ст. 89 СК. Його взаємовигідність 

полягає у тому, що той, хто має право на утри¬мання за законом, втрачає це 

право, одержавши взамін право власнос¬ті на нерухомість. А другий із 

подружжя - звільняється від обов'язку з його утримання і втрачає право 

власності на нерухомість. Такий договір має бути посвідчений нотаріально. 

На укладення такого договору між подружжям непотрібно згоди органу опіки 

та піклування. 

Договір про   «відступне». У статті 89 СК цивілістичного терміна "відступне" 

також немає, але його вживання не може категорично заперечуватися. Адже 

мова йде про припинення права на аліменти у зв'язку з одержанням одноразової 

грошової суми. Для гарантії платежу у частині 2 ст. 89 СК міститься вимога: 

обу¬мовлена грошова сума має бути внесена на депозитний рахунок 

нота¬ріуса, який буде цей договір посвідчувати. Не слід однак виключати, що 

ця грошова сума може бути передана у присутності нотаріуса, тому заставляти 

одного із подружжя обов'язково вносити її на депо¬зитний рахунок нотаріуса 

(ця послуга не є безкоштовною) не було б розумно. 
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Проте нотаріальне посвідчення такого договору не визнано обов'язковим. Це 

значить, що у разі його укладення письмово, але без нотаріального посвідчення, 

сторони можуть самі обумовити день передачі грошей. Але у цьому випадку 

має діяти розумна норма - до передачі усієї грошової суми право на аліменти 

триватиме. 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

Визнання приватного характеру відносин між подружжям зумовило 

надання їм права самим урегульовувати свої майнові стосунки, у тому числі й у 

сфері надання матеріальної допомоги. На відміну від шлюбного договору, який 

зазвичай спрямовується у чітко не визначене майбутнє, такі аліментні договори 

починають діяти негайно. 

Домовленість про надання утримання може відбутися в усній формі. Але 

тоді заінтересованій стороні важко буде у разі спору до¬вести факт цієї 

домовленості та її зміст. Письмовий ж текст договору, посвідчений 

нотаріально, стане надійним доказом його укладення і водночас гарантією його 

примусового виконання. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю та сутності 

права дружини і чоловіка на утримання; підстави виникнення таких прав; їх 

особливості. Навчилися орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві 

щодо прав дружини і чоловіка на утримання; аналізувати юридичні факти, які є 

підставами їх зміни та припинення; правильно застосовувати норми сімейного 

права до конкретних життєвих ситуацій. 

Окрему увагу впродовж лекції приділяли порівняльно-правовим аспектам 

та розмежуванню окремих учасників сімейних правовідносин між собою. 

Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є підставою вашого 

наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та сімейне право». 

Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття  права дружини і чоловіка на утримання. 

2.Які існують підстави виникнення прав дружини і чоловіка на утримання? 

3. Що таке аліменти? 

4. Дайте характеристику аліментному договору. 

5. Які є підстави припинення права на аліменти? 

6. Що таке позбавлення права на утримання? 

7.Назвіть види договірного регулювання відносин з утримання одного з 

подружжя. 
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ТЕМА № 24 ВИЗНАЧЕНН  ПОХОДЖЕНН  ДІТЕЙ 

 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Визначення походження дитини від шлюбних батьків. 

2. Визначення походження дитини у разі застосування репродуктивних 

медичних технологій. 

3. Судове  визнання   батьківства. 

4. Визначення походження дитини від нешлюбних батьків 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р., № 2947-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002. - №№ 21-22. – С. 135. 

 

Навчальна література: 

 

1.   Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука B.C.— К.: 

Істина, 2002. 

2.   Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисо¬ва В. 

І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К: 

Юрінком Інтер, 2004. 

3.   АнтошкінаВ. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом 

права спільної власності // Право України. — 2005. — № 8. 

4.   Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин 

по¬дружжя // Право України. — 2005. — № 3. 

5.   Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю по¬дружжя 

// Право України. — 2001. — № 9. 

6.   Гаспарян А. С, Атрохова Е. С. Брачный контракт. Гарантия 

семейного счастья. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

7.        Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та 

анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом 

Міністерства юстиції України від 26.09.2002 р. № 86/5 (у редакції наказу 
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Міністерства юстиції України від 10.12.2007 р. № 1227/5), зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 26.09.2002 р за № 786/7074. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття та сутність визначення походження дитини від шлюбних 

батьків. Розглянути можливі підстави судового визнання бвтьківства. 

Детальніше ознайомитися із особливостями визначення походження дитини від 

нешлюбних батьків 

Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо сутності 

сім’ї; аналізувати юридичні факти, які є підставами створення сім’ї та 

виникнення сімейних правовідносин; правильно застосовувати норми 

сімейного права до конкретних життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. 

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ВИЗНАЧЕНН  ПОХОДЖЕНН  ДИТИНИ ВІД ШЛЮ НИХ  АТЬКІВ 

 

У Сімейному кодексі України утверджені європейські законодавчі 

стандарти щодо започаткування правовідносин між батьками та дітьми. 

Загальні    підстави    виникнення    прав    та обов'язків матері, батька та дитини 

залишилися такими ж, як і у Кодексі 1969 р., а саме: 

1) факт походження дитини від матері і батька, тобто біологічна ознака; 

2) засвідчення походження дитини державним органом реєстрації актів 

цивільного стану у встановленому законом порядку, тобто юридична ознака. 

Порядок такого засвідчення залежить від наявності чи відсутності шлюбу між 

батьками дитини. 

Порушення встановленого законом порядку засвідчення по¬ходження 

дитини (наприклад, таємна реєстрація сторонньої осо¬би батьком дитини з 

метою приховання нешлюбного материнства, тобто запис "про людське око") 

не породжує батьківських прав та обов'язків. Для виникнення прав та обов'язків 

батьків та дітей мають одно¬часно бути ці обидві ознаки. Таким є загальне 

правило.Але існує і ряд винятків, коли права та обов'язки виникають за 

відсутності кровного споріднення. Так, особа, яка дала згоду на за¬пис себе 

батьком, хоча знала, що ним не є, матиме весь комплекс батьківських прав та 

обов'язків. Такий же правовий наслідок настане у разі штучного запліднення 
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дружини зі згоди її чоловіка. Не можна виключити і можливості обману 

дружиною свого чоловіка. У цьому останньому випадку його правовий зв'язок з 

дитиною грунтувати¬меться на неоспореній ним презумпції батьківства. 

У Сімейному кодексі презумпція шлюбного походження викладена чітко 

й достатньо повно.  Відповідно до частини 1 ст. 122 СК, дитина, яка зачата і 

(або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження тгини від 

подружжя визначається за свідоцтвом про шлюб та свідо-гвом про народження 

дитини, виданим органом охорони здоров'я, і ісвідчується свідоцтвом про 

народження, виданим органом РАЦСу. Установлена цією нормою презумпція 

шлюбного походження ди¬ши складається з двох частин: презумпції 

материнства дружини та презумпції батьківства чоловіка. 

Відповідно до презумпції батьківства чоловіка, саме він є батьком итини, 

народженої його дружиною. У зв'язку з цим дружина не має зов'язку доводити, 

хто є батьком її дитини. Ця презумпція заснована а повазі до дружини як жінки 

і є законодавчим відбитком порядності поведінки у шлюбі як морально-

етичного стандарту. 

Презумпція батьківства чоловіка (шлюбного батьківства) поширюється на 

чотири групи дітей: 

1) тих, які були зачаті й народжені у шлюбі; 

2) тих, які були зачаті до шлюбу, але народжені у шлюбі; 

3) тих, які були зачаті у шлюбі, але народжені після його при¬пинення або 

визнання недійсним; 

4) тих, які були зачаті до шлюбу й народжені до спливу десяти місяців після 

припинення шлюбу або визнання його недій¬сним. 

 

Презумпція шлюбного батьківства є не лише правовим 

інстру¬ментом охорони інтересів матері та дитини, вона слугує й 

інтересам чоловіка, надаючи йому право вимагати реєстрації себе батьком 

дити¬ни. Тому заперечення дружини щодо такого запису не має правового 

значення. Презумпція батьківства надає можливість кожному з подружжя 

за¬реєструвати дитину за своїм особистим волевиявленням, навіть без 

погодження цього питання з другим з подружжя. Узгодженого рішення 

потребує лише вибір імені дитини. 

Службова особа не може відмовити у запису чоловіка як батька дитини на 

тій, наприклад, підставі, що він на час зачаття перебував за кордоном чи 

відбував міру покарання. Одностороння заява іншої особи про своє батьківство 

не є до¬статньою підставою для того, щоби не зареєструвати чоловіка матері 

дитини батьком цієї дитини. 

Спільна заява дружини та чоловіка про невизнання його батьком дитини 

може бути подана при реєстрації народження дитини або в будь-який час після 

цього. У разі подання такої заяви вважається, що дитина народилася від батьків, 

які не перебувають у шлюбі між собою. У цьому випадку інформація про 

батька записується згідно із ст. 135 СК: за прізвищем матері, а його ім'я та по 

батькові - за її вказівкою. Презумпція материнства дружини та презумпція 
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батьківства чоловіка мають не лише процесуальне значення, покладаючи 

тя¬гар доказування протилежного на ініціатора спору. Вони мають й 

матеріально-правове значення: права та обов'язки матері та батька дитини 

виникають з моменту народження і будь - якого додаткового документарного 

підтвердження з боку дружини чи чоловіка не по¬требують. 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

У Сімейному кодексі України утверджені європейські законодавчі 

стандарти щодо започаткування правовідносин між батьками та дітьми. 

Порушення встановленого законом порядку засвідчення по¬ходження дитини 

не породжує батьківських прав та обов'язків. Презумпція материнства дружини 

та презумпція батьківства чоловіка мають не лише процесуальне значення, 

покладаючи тя¬гар доказування протилежного на ініціатора спору. Вони мають 

й матеріально-правове значення: права та обов'язки матері та батька дитини 

виникають з моменту народження і будь - якого додаткового документарного 

підтвердження з боку дружини чи чоловіка не по¬требують. 

 

ІІ  ВИЗНАЧЕНН  ПОХОДЖЕНН  ДИТИНИ У РАЗІ ЗАСТОСУВАНН  

РЕПРОДУКТИВНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Для часткового подолання проблеми безпліддя медична наука розробила 

різноманітні репродуктивні технології. У 1978 р. в Англії народилася дівчинка 

Луїза Браун, перша дитина, зачата in vitrum"у пробірці" (лат. слово vitrum - 

скло, із скла, прозорий). У СРСР такі технології стали застосовуватися 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 13 травня 1987 р. "Про 

розширення досвіду по застосуванню методу штучної інсемінації спермою 

донора за медич¬ними показаннями". 

З того часу, завдяки різним методам репродуктивної медицини у світі 

народилося майже півтора мільйони дітей. В Україні - щорічно майже семисот. 

Застосування цих технологій змусило забезпечити законодавче регулювання 

низки відносин. Для розв'язання проблеми подальших відносин чоловіка матері 

дитини та дитини ст. 56 Кодексу 1969 р. була доповнена частиною 3 такого 

змісту: "Чоловік, який дав письмову згоду на запліднення своєї дружини за 

допомогою донора, записується батьком народженої нею дитини і не має права 

оспорювати проведений запис". 

У частині 1 ст. 123 СК ця ситуація врегульована точніше: "У разі 

народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування до¬поміжних 

репродуктивних технологій, здійснених за письмовою зго¬дою її чоловіка, він 

записується батьком дитини". Чи має право чоловік відкликати свою згоду до 

проведення мані¬пуляції штучного запліднення? Оскільки позиція 

Європейського суду з прав людини постійно удосконалюється, є підстави 

сподіватися, що його позиція і щодо по¬дібних ситуацій не залишиться 

незмінною. За звичайних умов, коли здатності дружини стати матір'ю ніщо не 
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загрожує, право чоловіка на відкликання своєї згоди на штучне її запліднення 

не може заперечуватися. 

Що стосується матеріальних витрат, які були уже понесені, на¬приклад, 

дружиною для забезпечення проведення такої маніпуляції, то вони мають бути 

відшкодовані їй чоловіком. Швидкий розвиток медичної та біологічної науки 

зумовив низку інших правових та морально-етичних проблем. Розглянемо 

кожну із них  

Перша. В організм дружини приживлено ембріон, зачатий із яй¬цеклітин 

її чоловіка та іншої жінки. Така репродуктивна технологія може також 

відбутися лише за письмової згоди усіх "дійових осіб", хоча у ч. 2 ст. 123 СК на 

цьому і не наголошено. 

Друга. Якщо в організм дружини приживлений ембріон, зачатий із 

яйцеклітини іншого чоловіка та яйцеклітини іншої жінки, організм пружини 

виконує тут функцію специфічного інкубатора щодо дитини, яка генетично не 

походить ані від неї, ані від її чоловіка. 

Третя. Ембріон, зачатий подружжям, імплантується в організм іншої 

жінки, , оскільки вона виношує і народжує генетично чужу для себе дитину. 

Відносини між нею та подружжям у Кодексі детально не врегульова¬но, у 

частині 2 ст. 123 СК зазначено лише, що батьками такої дитини є подружжя. 

Відносини між подружжям та цією жінкою мають бути врегульовані 

договором, у якому бажано би визначити не лише розмір її мате¬ріальної 

винагороди, а й умови її проживання до народження дитини, і також 

можливість виплати неустойки, відшкодування матеріальних збитків та 

моральної шкоди в разі відмови "сурогатної матері "пере¬дати дитину. 

Чи має право подружжя за певних умов вимагати припинення вагітності? 

Очевидно, що ні, оскільки припинення вагітності завжди пов'язано з ризиком 

для здоров'я жінки. На сторожі її інтересів стоїть її конституційне право на 

тілесну недоторканність. 

У разі відмови цієї жінки передати подружжю народжену дитину, вони 

мають право на її відібрання згідно із ст. 163 СК. 

Як могли б розвиватися події у разі смерті подружжя до народжен¬ня дитини? 

Відповідь мала би бути дана відповідно до аналогії права. Це значить, що 

дитина буде вважатися спадкоємцем своїх батьків. Жінка, яка народила дитину, 

мала б мати переважне перед іншими особами право на її усиновлення. У 

Кодексі не вирішена ще одна ситуація, яка може статися: батьки відмовилися 

забрати дитину, яка народилася нездоровою. 

Якщо жінка, яка народила дитину, не забере її з лікарні, тоді для дитини 

настануть такі ж наслідки, як і для інших дітей, залишених батьками. Що ж до 

визнання батьківства та материнства тих, від кого дитина біологічно походить, 

то для вирішення такої справи судом немає ні матеріально-правових, ні 

процесуальних проблем. 

Четверта. Проблема жіночої безплідності вирішується іноді іншим 

шляхом. Реальна мати дитини має право на звернення до суду з позовом про 

визнання свого материнства; можна заявити й вимогу про переведення дитини 
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для проживання з нею, але для її задоволення потрібні вагомі докази. Що ж до 

одержаної плати, то її треба буде повернути. 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

Для розв'язання проблеми подальших відносин чоловіка матері дитини та 

дитини ст. 56 Кодексу 1969 р. була доповнена частиною 3 такого змісту: 

"Чоловік, який дав письмову згоду на запліднення своєї дружини за допомогою 

донора, записується батьком народженої нею дитини і не має права оспорювати 

проведений запис". У частині 1 ст. 123 СК ця ситуація врегульована точніше: 

"У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування 

до¬поміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою зго¬дою її 

чоловіка, він записується батьком дитини". 

 

ІІІ  СУДОВЕ ВИЗНАНН   АТЬКІВСТВА 

 

Справу про визнання батьківства ініціює в суді зазвичай матір дитини. 

При цьому вона має дво¬яке процесуальне становище. Насамперед - як 

законний представник дитини, інтереси якої вона прагне захистити шляхом 

встановлення між нею та відповідачем "батьківських" правовідносин. 

Одночасно вона виступає і на захист своїх інтересів: задоволення позову дасть 

їй певне матеріальне полегшення, оскільки батько матиме обов'язок утримувати 

дитину. Отже, матір дитини є і самостійним позивачем, із власними інтересами. 

Пред'явити позов про визнання батьківства може також опікун, піклувальник 

дитини. Право пред'явити позов про визнання батьків¬ства надано також тому, 

хто утримує та виховує дитину. 

Згідно із статтею 258 СК, баба та дід мають право звернутися за захистом 

прав та інтересів своїх онуків. З цього випливає, що ними може бути подано і 

позов про визнання батьківства. Це право має їм належати й тоді, коли мати 

дитини з певних причин відмовляється від звернення до суду з таким позовом. 

Право на звернення з таким позовом належить також повнолітнім братові та 

сестрі дитини, оскільки вони, відповідно до ст. 262 СК, є її законними 

процесуальними представниками. 

Чи можуть звернутися з позовом про визнання батьківства свого сина 

його мати, батько, тобто ймовірні баба, дід дитини? Оскільки предметом 

судового захисту, відповідно до ч. 1 ст. 18 СК, є інтерес, це означає, що для 

подання такого позову немає вагомих перешкод. У частині 3 ст. 128 СК 

зазначено, що право на звернення до суду з позовом про визнання батьківства 

належить також самій дитині, яка досягла повноліття. А у частині 1 ст. 18 СК 

зазначено, що кожен учасник сімейних відносин, який досяг 

чотирнадцятирічного віку, має право на безпосереднє звернення до суду за 

захистом свого права або інтересу.  Крім визнання чужого батьківства у частині 

3 ст. 128 СК особі, яка вважає себе батьком дитини, надано право звернутися до 

суду з позовом про визнання свого батьківства. 
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Відповідачем у справі є зазвичай ймовірний батько дитини. Якщо він у 

судовому процесі є по¬зивачем, то відповідачем буде, як правило, мати дитини 

або її опікун чи піклувальник. Якщо такий позов подано після досягнення 

дитиною повноліття, відповідачем має бути сама дитина. 

Відповідно до статті 32 ЦПК, позов може бути пред явлений 

кіль¬кома позивачами або до кількох відповідачів, якщо: 

1) предметом спору є спільні права чи обов'язки кількох позивачів або 

відповідачів; 

2) права і обов'язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї 

підстави; 

3) предметом спору є однорідні права та обов'язки. 

Для процесуальної співучасті потрібне одночасне існування усіх цих трьох 

умов. Відповідно до статті 35 ЦПК, треті особи, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або 

відповідача до ухвалення судом рішення, якщо рішення у справі може 

вплинути на їх права та обов'язки щодо однієї із сторін. 

Підстава визнання батьківства. Підставою для визнання батьківства, 

як зазначено у ч. 2 ст. 128 СК, є походження дитини від певної особи, 

засвідчене будь-якими доказа¬ми, зібраними відповідно до Цивільного 

процесуального кодексу України". Цією нормою змінено предмет доказування: 

позивач має сконцентрувати свою увагу не на доказуванні, як раніше, певної 

формальної, наперед законом визначеної обставини, а на доказуванні 

походження дитини від відповідача, тобто біологічного зв'язку між ними. 

Згідно із статтею 128 СК, навіть єдиний випадковий статевий зв'язок чоловіка з 

майбутньою матір'ю дитини може призвести до задоволення позову. 

Судова практика твердо стоїть на позиції, згідно з якою предметом 

судового розгляду не може бути й моральність поведінки учасників судового 

процесу. Оскільки предмет доказування є специфічним, то належним доказом у 

справі про визнання бать¬ківства може бути будь-яка інформація, яка проливає 

світло на харак¬тер відносин між жінкою та чоловіком. Допустимими слід 

вважати докази про те, що вони спільно проживали, разом появлялись "на 

людях", що він представляв її знайомим як дружину, піклувався про неї, 

познайомив зі своїми батьками, відвідував у пологовому будинку, піклувався 

про дитину тощо.Вони дадуть суду можливість перетворити припущення в 

наяв¬ності між ними статевих стосунків у момент зачаття дитини на 

пере¬конання у цьому. Письмовими доказами можуть бути листування, довідки 

з місця проживання. Речовими доказами можуть бути фотографії, магнітні, 

електронні   носії інформації, інші речі. Найпоширенішим доказом є показання 

свідків. 

Відповідно до частини 1 ст. 143 ЦПК, судові експертизи призна¬чаються 

за заявою сторін. Якщо ні позивач, ні відповідач не заявля¬ють такого 

клопотання, суд не має права призначати експертизу за власною ініціативою, 

тому вирішує справу на підставі тих доказів, які подані сторонами. 
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За частиною 6 ст. 147 ЦПК України, висновок експерта для суду також не 

є обов'язковим. Проте з цією нормою закону, враховуючи те, що експертиза 

ДНК дістала самостійне юридичне значення, можна не погодитися. 

Висновок експерта про те, що походження дитини від відпові¬дача 

виключається, суд може не взяти до уваги лише в тому сенсі, що, 

засумнівавшись у його достовірності, може призначити повторне експертне 

дослідження. Якщо й наступні експертні висновки будуть такого ж змісту, вони 

є обов'язковими для суду, суд не може не взя¬ти їх до уваги і задовольнити 

позов про визнання батьківства. Суд змушений буде відмовити у позові навіть 

тоді, коли мати дитини та відповідач тривалий час спільно проживали, адже ця 

обставина не є перешкодою для зради. І навпаки. Висновок експерта (первісний 

чи повторний) про по¬ходження дитини від відповідача також є обов'язковим 

для суду. 

У частині 2 ст. 146 ЦПК суду надано право постановити ухвалу про 

примусовий привід на проведення судово - біологічної (судово - генетичної) 

експертизи у справах про визнання батьківства, материнства. Однак проведення 

такої експертизи неможливе без втручання у сферу тілесної недоторканності 

особи. Це означає, що біологічні ма¬ теріали для проведення дослідження не 

можна у неї взяти силоміць. Отже, особу можна привести примусово в 

приміщення, де має бути проведена експертиза, але примусове її проведення 

неможливе. Тому зазначена норма може лише виконати місію додаткового 

стимулювання особи до прибуття для проведення експертизи у встановлений 

час. 

Сімейний кодекс України не надав статті 128 СК зворотної сили. Це 

значить, що новий "режим "визнання батьківства судом може стосуватися 

дітей, народжених не пізніше як 1 січня 2004 р., навіть якщо вони народилися 

недоношеними. Проте цей загальний висновок має бути обтяжений дуже 

важливим застереженням. 

Оспорювання батьківства  Презумпція батьківства може бути оспорена 

і спростована судом. Презумпція батьківства спростовується рішенням суду за 

наяв¬ності доказів, які засвідчують відсутність між дитиною та особою, 

записаною її батьком, кровного зв'язку, тобто факту походження. Для 

забезпечення чистоти понятійного апарату у ч. 1 ст. 136 СК чітко 

сформульовано зміст позовної вимоги - "виключити запис (пріз¬вище, ім'я, по 

батькові) як батька з актового запису про народженнядитини". Саме таке 

формулювання має міститися у резолютивній час¬тині рішення суду про 

задоволення позову. 

Право на оспорення  батьківства. У Сімейному кодексі право оспорити 

своє батьківство надано трьом категоріям чоловіків: 

1) тому, хто перебував з матір'ю дитини у шлюбі на момент за¬чаття чи 

народження дитини; 

2) тому, хто перебував у попередньому шлюбі з матір'ю дитини, яка 

народилась після реєстрації шлюбу матері з іншою особою (повторного 

шлюбу); 
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3) тому, хто не перебував з матір'ю дитини у шлюбі, але добро¬вільно 

визнав своє батьківство. 

Право оспорити чуже батьківство у Сімейному кодексі надано таким 

особам: 

1) спадкоємцям того, хто записаний батьком дитини, якщо він до 

народження дитини подав нотаріусові заяву про невизнання свого батьківства; 

2) дружині, батькам, дітям того, хто записаний батьком дитини, якщо на 

момент смерті він не знав про такий запис; 

3) матері дитини; 

4) тому, хто вважає себе біологічним батьком дитини. 

Відповідно до частини 8 ст. 7 СК, регулювання сімейних відносин має 

здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини. Норма 

статті 138 СК узгоджується з цією вимогою. За її допо¬могою 

гальмуватимуться амбіції матері, адже вона як законний пред¬ставник дитини 

не може діяти на шкоду її інтересам. Стаття 138 СК не допускає перетворення 

соціального статусу дитини, народженої батьками, які перебувають у шлюбі, у 

соціальний статус дитини, на¬родженої батьками, які не перебувають у шлюбі, 

із записом прізвища батька за прізвищем матері, чим забезпечує стабільність 

умов життя дитини419. Якщо мати дитини не назвала ім'я чоловіка, якого вона 

вважає батьком дитини, або якщо й назвала, але він не подав заяви про своє 

батьківство, суд повинен у позові відмовити. У частині 2 ст. 138 СК не вказано, 

якому органові має бути по¬ дана така заява. Можна зробити висновок, що ним 

має бути орган РАЦСу.  

Позовна давність. У частині 6 ст. 138 СК зазначено, що до вимог 

чоловіка про ви¬ключення запису про нього як батька з актового запису про 

народжен¬ня дитини позовна давність не застосовується. Це значить, що у ній 

закладена інша психолого - правова концепція: чим довше чоловік роздумує 

над доцільністю оспорення свого батьківства, тим більша ймовірність, що він 

цього не зробить. 

До вимоги про визнання материнства встановлена позовна давність в 

один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що 

не є матір'ю дитини (ч. З ст. 139 СК). У статті 139 СК вжиті словосполучення 

"оспорення материнства", "визнання материнства", а застосування позовної 

давності стосується до "визнання материнства". Прикро, що так трапилося. Але 

принцип розумності дозволить зробити висновок про те, що позовна давність 

має застосовуватися до усіх спорів про материнство. Чи не вбачається тендерна 

нерівність у тому, що до оспорення батьківства позовна давність не 

застосовується, а до спорів про мате¬ринство застосовується? 

Гендерна рівність - це рівність прав, обов'язків та реальних 

мож¬ливостей їх здійснення жінкою та чоловіком. Тендерна рівність не 

виключає існування об'єктивних, закладених природою відмінностей між 

жінкою та чоловіком. Чоловік може не знати про вагітність та народження 

дитини. Чоловік, крім того, не має документарних за¬свідчень свого 

батьківства, а тому може сумніватися у цьому. Жінка ж може сумніватися лише 
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у тому, чи свою дитину вона принесла до¬дому із пологового будинку. За 

допомогою позовної давності жінка, яка вважає своєю дитину, матір'ю якої 

записана інша жінка, стимулюється до швидкого вирі¬шення конфлікту. Адже 

мова йде не про позбавлення статусу матері щодо певної дитини взагалі, а про 

специфічну заміну як матері однієї жінки на іншу. 

 

 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

У частині 3 ст. 128 СК зазначено, що право на звернення до суду з 

позовом про визнання батьківства належить також самій дитині, яка досягла 

повноліття. А у частині 1 ст. 18 СК зазначено, що кожен учасник сімейних 

відносин, який досяг чотирнадцятирічного віку, має право на безпосереднє 

звернення до суду за захистом свого права або інтересу. Підставою для 

визнання батьківства, як зазначено у ч. 2 ст. 128 СК, є походження дитини від 

певної особи, засвідчене будь-якими доказа¬ми, зібраними відповідно до 

Цивільного процесуального кодексу України". Цією нормою змінено предмет 

доказування: позивач має сконцентрувати свою увагу не на доказуванні, як 

раніше, певної формальної, наперед законом визначеної обставини, а на 

доказуванні походження дитини від відповідача, тобто біологічного зв'язку між 

ними. 

 

 

 

IV. ВИЗНАЧЕНН  ПОХОДЖЕНН  ДИТИНИ ВІД НЕШЛЮ НИХ 

 АТЬКІВ 

 

"Діти рівні у своїх правах незалежно від того, народжені вони у шлюбі чи 

поза ним", - так записано у частині 1 ст. 52 Конституції України. З цього 

випливає, що цією нормою діти поділені на дві групи: ті, що народжені у 

шлюбі, і ті, що народжені поза шлюбом, іншими словами, - на шлюбних і 

нешлюбних. 

Професор Мілан Босанац започаткував уведення у правничу лек¬сику 

словосполучення "діти батьків, які не перебувають у шлюбі". Цим він 

намагався відвести удар докору від дитини, запропонувавши ділити на дві 

категорії не дітей, а батьків. 

Ця дуже важлива орієнтаційна установка закріплена у статтях 141, 142 

СК, які проголосили рівність прав та обов'язків батьків та дітей, незалежно від 

того, чи перебували батьки дітей у шлюбі між собою. Такий відступ від 

недостатньо виваженої конституційної термінології може бути виправданий 

принципом верховенства права. Отже, варто запам'ятати: терміна "нешлюбні 

діти" у Сімейному кодексі України немає. 
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Визначення походження дитини від матері, як правило, не викликає 

труднощів. Окрім тих випадків коли  породілля не має із собою документа, що 

засвідчив би її особу. Жінка, яка народила дитину, записується її матір'ю, 

незалежно від свого віку.  

У статті 126 СК, як і в Кодексі 1969 р., закріплена можливість визначення 

походження дитини на підставі спільної заяви її матері та батька. Участь матері 

у написанні такої заяви необхідна для підтвердження того, що саме цього, а не 

іншого громадянина вона вважає батьком дитини. Для забезпечення 

достовірності волевиявлення цих осіб вимагається їх явка до органу РАЦС. 

Якщо це неможливо, письмова згода на визнання батьківства має бути 

нотаріально засвідчена і надіслана поштою або подана через представника. 

Поряд із запозиченням попереднього досвіду законодавчого регу¬лювання, у 

ст. 126 СК є й кілька новел. 

Добровільне визнання батьківства стало можливим і щодо нена¬родженої 

дитини, при цьому воно не обумовлюється будь-якими до¬датковими 

обставинами. Але така заява має пролежати без руху до народження дитини. 

Вона матиме юридичне значення і тоді, коли батько на цей момент буде живим. 

Чи може той, хто визнав своє батьківство до народження дитини, відкликати 

свою заяву до народження дитини? Відповідь має бути ствердною. Такою вона 

має бути й тоді, коли особа відкликала свою заяву після народження дитини, 

але до моменту реєстрації її наро¬дження. 

Запропонований варіант відповіді узгоджується із загальним юри¬дичним 

правилом: будь-яка заява може бути відкликана до моменту її реалізації. 

Право на визнання свого батьківства надано і неповнолітній особі. Чи йдеться 

лише про тих, кому виповнилося 14 років? Та обставина, що, відповідно до ч. 2 

ст. 126 СК, про запис неповнолітнього батьком дитини мають бути повідомлені 

його батьки або опікун, дає підста¬ву стверджувати, що термін "неповнолітній" 

тут є узагальнюючим, тобто таким, що стосується усіх дітей. З цього випливає, 

що визнати добровільно своє батьківство може і той, хто не досяг 14-річного 

віку, адже опікун, про якого йдеться, не призначається над тими, хто досяг уже 

цього віку. 

Визнати своє батьківство може і той, хто обмежений у цивільній 

дієздатності у зв'язку із зловживанням спиртними напоями чи нар¬котичними 

засобами. Оскільки таке визнання не є цивільним правочином, то і згода 

піклувальника на цю акцію непотрібна. Він має бути лише повідомлений про 

проведений запис. Особа, визнана судом недієздатною, визнати своє 

батьківство не може. Якщо все ж заява про визнання батьківства від неї була 

прийня¬та, опікун має право вимагати анулювання запису про батьківство. 

Визнати батьківство може і той, хто перебуває у шлюбі з іншою жінкою. На 

відміну від усиновлення, визнання батьківства не обумов¬лено згодою на це 

його дружини. 

Орган РАЦС не наділений правом з'ясовувати дійсне походження дитини 

від заявника. Навіть достовірно знаючи про неможливість та¬кого походження, 

службова особа не має права відмовити у реєстрації його батьком дитини. Вона 
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лише повинна роз'яснити заявникові, що той, хто у момент визнання 

батьківства знає, що не є батьком дитини, згодом уже не зможе оспорити його. 

У разі реєстрації добровільного визнання батьківства відкликати заяву про 

визнання батьківства уже неможливо. Якщо той, хто запи¬саний батьком, 

згодом одержить достатні докази для спростування свого батьківства, він 

матиме право на його оспорювання в суді. 

 

ВИСНОВКИ З IV ПИТАНН : 

 

"Діти рівні у своїх правах незалежно від того, народжені вони у шлюбі чи 

поза ним", - так записано у частині 1 ст. 52 Конституції України. У статті 126 

СК, як і в Кодексі 1969 р., закріплена можливість визначення походження 

дитини на підставі спільної заяви її матері та батька. Участь матері у написанні 

такої заяви необхідна для підтвердження того, що саме цього, а не іншого 

громадянина вона вважає батьком дитини. 

 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, сутності 

визначення походження дитини від шлюбних батьків. Розглянули можливі 

підстави судового визнання бвтьківства. Детальніше ознайомилися із 

особливостями визначення походження дитини від нешлюбних батьків. 

Навчилися орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо визначення 

походження дитини; аналізувати юридичні факти, які є підставами його зміни 

та припинення; правильно застосовувати норми сімейного права до конкретних 

життєвих ситуацій. Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, оскільки вона є 

підставою вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету «Цивільне та 

сімейне право».Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття  визначення походження дитини від шлюбних батьків. 

2. Які є особливості визначення походження дитини від нешлюбних батьків? 

3. Назвіть підстави судового визнання батьківства. 

4. Що таке презумпція батьківства? 

5. Хто має право на оспорення батьківства? 

6. Яка позовна давність застосовується до оспорення материнства? 

7. Яка позовна давність застосовується до оспорення батьківства? 
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ТЕМА № 25 ОСО ИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА ТА 

О ОВ ЗКИ  АТЬКІВ ТА ДІТЕЙ 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Особисті немайнові права дитини 

2. Особисті немайнові обов'язки батьків щодо дитини 

3. Особисті немайнові права батьків щодо дитини 

4. Майнові права та обов'язки батьків та дітей. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р., № 2947-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002. - №№ 21-22. – С. 135. 

4. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 

24.12.1993 р. № 3807-ХН. 

5. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, за¬тверджені 

наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 (у редакції 

наказу Міністерства юстиції України від 22.11.2007 р. № 1154/5), зареєстровані 

в Міністерстві юстиції Укра¬їни 22.11.2007 р. за № 1305/14572. 

6. Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання 

актових записів цивільного стану, затверджене Наказом Міністерства юстиції 

України від 26.09.2002 р. № 86/5 (у редакції Наказу Міністерства юстиції 

України від 10.12.2007 р. № 1227/5), зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 26.09.2002 р. за № 786/7074. 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 «Про 

судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення». 

 

 

Навчальна література: 

 

1.   Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука B.C.— К.: 

Істина, 2002. 
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2.   Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисо¬ва В. 

І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К: 

Юрінком Інтер, 2004. 

3.   АнтошкінаВ. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом 

права спільної власності // Право України. — 2005. — № 8. 

4.   Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин 

по¬дружжя // Право України. — 2005. — № 3. 

5.   Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю по¬дружжя 

// Право України. — 2001. — № 9. 

6.   Гаспарян А. С, Атрохова Е. С. Брачный контракт. Гарантия 

семейного счастья. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Знати: поняття та сутність немайнових прав дитини, їх особливості. 

Розглянути особисті немайнові права та обов'язки батьків щодо дитини. 

Детальніше ознайомитися із майновими правами та обов'язками батьків та 

дітей. 

          Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо майнових 

та немайнових прав дитини; аналізувати юридичні факти, які є підставами їх 

виникнення; правильно застосовувати норми сімейного права до конкретних 

життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

 Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. Тож, визначивши актуальність, 

необхідність та мету лекції, слід перейти до розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ОСО ИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ДИТИНИ 

 

Особистих немайнових прав багато. Усі вони поєднані між собою, 

оскільки лише системно, вку¬пі вони можуть забезпечити дитині здійснення її 

загальнолюдського права на гідне життя. Право на сім'ю, що проголошено у 

статті 291 ЦК, міститься серед тих немайнових прав людини, які забезпечують 

її природне буття. І це право як право природне належить дитині з часу її 

народження. 

"Кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом із батьками або в 

сім'ї одного з них..." - так записано у ч. 2 ст. 11 Закону України "Про охорону 

дитинства". Тому цілком природно має звучати право новонародженої дитини 

бути забраною з пологової лікарні її батька¬ми, що закріплене у ст. 143 СК. 
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Це право може здійснитися і завдяки нормі ч. 2 ст. 291 ЦК, згідно з якою 

дитина не може бути розлучена з сім'єю, крім випадків, ви¬значених законом. 

Правовими засобами здійснення природного права дитини, по¬збавленої 

батьківського піклування, на сім'ю є усиновлення, інші форми прийняття її в 

сімейне середовище. 

Відповідно до закону, дитина може започаткувати свою сім'ю, якщо вона 

досягла шлюбного віку або їй було надано право на шлюб. 

Право на  ім'я. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю 

ООН 20 листопада 1959 р., у третьому принципі визначила, що дитині від дня її 

народження належить право на ім'я. 

У статті 7 Конвенції про права дитини проголошено право кожної дитини 

на ім'я. Право фізичної особи на ім'я закріплено у частині 1 ст. 294 ЦК. 

Реєстрація народження дитини є засвідченням першого в її житті акту 

цивільного стану. Зміст права дитини на ім'я складається з кількох елементів: 

1) права бути названою; 

2) права називатися іншими саме так, як нарекли батьки; 

3) противитися будь - яким спробам переіначити надане ім'я. 

4) звертатися (після досягнення належного віку) до відповідних органів із 

заявою про його зміну.  

По батькові дитини визначається за ім'ям того, хто зареєстрований її батьком. 

Якщо батько має подвійне їм я, для визначення по батькові дитини має бути 

вибране одне із них. 

          Право на зміну імені  Відповідно до частини 1 ст. 295 ЦК (зі змінами, 

внесеними Законом України від 22 грудня 2006 р.), дитина, яка досягла 16 

років, "має право на власний розсуд змінити своє прізвища та (або) власне ім'я". 

Неточність цієї норми полягає в тому, що дитина сама не може цього зробити; 

вона має право лише на звернення з відповідною заявою до уповноваженого 

органу. Останній може відмовити у задоволенні цієї заяви. 

Зміна прізвища та власного імені дитини, якій виповнилося 14 років, 

можлива за згодою батьків або одного з них, якщо другий ви¬знаний 

недієздатним або позбавлений батьківських прав. Згідно із частиною 2 ст. 295 

ЦК, згода другого з батьків непотріб¬на й тоді, коли він обмежений у 

дієздатності. Така новела може бути предметом спору. Залишилося 

неврегульованим питання про зміну власного імені дитини, якій не 

виповнилося 14 років. У цій ситуації слід використати механізм аналогії закону 

- частин 1- 2 ст. 148 СК, згідно з якими зміна власного імені дитини, якій 

виповнилося сім років, має проводитися за її згодою. 

Право на правду  Як зазначено у статті 7 Конвенції про права дитини, дитина 

має право, наскільки це можливо, знати своїх батьків. Насамперед слід 

звернути увагу на те, що мова йде не лише про юридичних, а й про фактичних 

матір та батька. Перешкодою може бути усиновлення, якщо усиновлювачі 

ско¬ристалися своїм правом на секретність усиновлення. Розсекречення 

усиновлення допускається у разі досягнення дитиною 14 років (ч. З ст. 226 СК). 
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Перешкодою може бути і небажання, наприклад, батька зустрітися з 

дитиною. У цьому разі побачити його дитина зможе лише здаля. Правда про 

свого фактичного батька буде недоступною у разі штучного запліднення матері 

в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

Право на контакт  Право дитини на "контакт" закріплено у Конвенції про 

контакт з дітьми. 

У розумінні Конвенції, контакт означає: 

1) перебування дитини протягом обмеженого періоду разом з її батьками 

або іншими особами, які мають сімейні зв'язки з нею; 

2) будь-яку форму спілкування між дитиною і цими особами; 

3) надання інформації такій особі про дитину або дитині про таку особу. 

"Сімейні зв'язки" трактуються Конвенцією як близька спорідне¬ність між 

дитиною та її бабусею і дідусем або рідними братами та сестрами, яка 

ґрунтується на законі або на фактичних сімейних сто¬сунках. 

Є усі підстави констатувати, що право дитини на контакт до ра¬тифікації 

Україною цієї Конвенції уже було закріплене у Сімейному кодексі України і 

складалося із таких елементів: 

1) права дитини, яка не проживає з одним із батьків, на контакти з ним; 

2) права дитини, ізольованої від батьків, на контакт з ними; 

3) права дитини спілкуватися зі своїми братами та сестрами, в тому числі з 

тими, які проживають окремо, навіть якщо хтось із них усиновлений; 

4)   право дитини спілкуватися з бабою та дідом. 

Законом України від 22 грудня 2006 р. у статтю 153 СК було вне¬сено зміну: 

"Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між 

собою, крім випадків, коли таке право обмежено за¬коном". 

Конвенція про право на контакт з дітьми передбачає можливість 

застосування запобіжних заходів і гарантій з метою забезпечення того, що 

дитина після контактування з нею буде повернута до місця її щоденного 

проживання. 

Право дитини на контакт - це власне її право, а не обов'язок. З цього 

випливає, що дитина може не виявити бажання контактувати з названими 

особами. Заставити її спілкуватися з ними буде, очевидно, неможливо. Право 

дитини на контакт з рідними їй людьми забезпечує виник¬ нення між ними 

почуттів та емоцій, які рівною мірою потрібні кожно¬ му з них. Діти, яким з 

різних причин було відмовлено у природному праві на контакт з матір'ю, 

батьком, іншими родичами, не вміють співчувати іншим та відчувати їхній 

біль. 

Право на місце проживання  Право фізичної особи на місце проживання 

закріплено у ст. 310 ЦК. Таке право має, безпере¬чно, й дитина. Визнання за 

кожною дитиною цього права набуло нині особливої актуальності у зв'язку із 

тим, що багато дітей із різних причин опинилися на вулиці. Місце проживання 

дитини визначається за місцем проживання її батьків. З цього правила можна 

зробити висновок про те, що дитина, залишена батьками у пологовому будинку, 

має сервітутне право на проживання у їхньому помешканні, незалежно від того, 
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що не була поселена в ньому. Це право у дитини виникає із факту кровного 

спо¬ріднення, а не із факту поселення. Адже, відповідно до абзацу 3 ч. 2 ст. З 

СК, дитина належить до сім'ї батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. 

З метою захисту права дитини, яка була залишена у пологовому будинку, до 

батьків можна пред'явити вимогу про сплату грошового еквівалента за 

неможливість проживання дитини у помешканні бать¬ків, тобто своєрідного 

відступного, за аналогією зі ст. 600 ЦК. Слід однак визнати, що реальне 

стягнення такої грошової компенсації буде мати чимало перешкод. 

Право на вибір місця  проживання  Право самостійно обирати собі місце 

проживання надано дитині, якій виповнилося 14 років. Це пов'язано із багатьма 

обставинами, а саме: на¬буттям неповної цивільної дієздатності та цивільної 

процесуальної дієздатності, можливістю (за певних умов) реєстрації з нею 

шлюбу. Дитина у цьому віці, якщо вона перейшла, наприклад, жити до баби, 

діда, інших родичів чи сторонніх осіб, не може бути примусово по¬вернута до 

батьків. 

Право на власну думку  У статті 13 Конвенції про права дитини дитині надано 

право вільно висловлювати свої думки. У статті 171 СК конкретизована ця 

загальна норма: дитині надано право на висловлення перед батьками, іншими 

родича¬ми, посадовими особами власної думки щодо питань, які стосуються її 

особистого життя, а також життя сім'ї. Отже, її думка має бути вислухана і 

почута. Але це ще не значить, що рішення старших має бути обов'язково 

узгоджене з нею. Повага до дитини вимагає надання дитині пояснень у разі 

непідтримання її думки. 

Відповідно до частини 2 ст. 171 СК, дитина, яка може висловити свою 

думку щодо спору, який вирішується судом, має бути вислухана, зокрема тоді, 

коли йдеться про визначення місця її проживання, по¬збавлення щодо неї 

батьківських прав, поновлення батьківських прав чи щодо управління її 

майном. 

Однак процесуальне становище дитини у судовому процесі не 

ви¬значено. Залучити дитину до участі у справі як третьої особи без 

само¬стійних позовних вимог можна, але лише після досягнення 14-річного 

віку. До цього часу дитина може бути хіба що свідком. 

Право  на  індивідуальність . Право дитини на індивідуальність і збереження 

цієї індивідуаль¬ності закріплено у ст. 8 Конвенції про права дитини. У 

Сімейному кодексі воно окремо не застережене, але, оскільки ця КонвеЦія є 

час¬тиною нашого національного законодавства, прогалини щодо визна¬ння в 

Україні цього права дитини немає. 

За Конвенцією, елементами цього права є ім'я та громадянство дитини. 

Збереження за дитиною імені, яким вона була названа, обу¬мовлюється 

можливістю його зміни за волею дитини. Усиновлення дитини іноземцем не є 

підставою для зміни її громадянства: вона за¬лишиться громадянином України 

до повноліття. Індивідуальність визначається й іншими ознаками: зовнішніми 

рисами, особливістю характеру, природними схильностями та упо¬добаннями. 
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Право  на повагу "Батьки зобов'язані поважати дитину" (ч. 4 ст. 150 СК). Про 

обов'язок батьків поважати права дитини та її людську гідність йдеть¬ся у ч. 1 

ст. 155 СК. Цьому обов'язкові кореспондує право дитини на повагу.  

Право  на захист  За дитиною слід визнати право на самозахист, який вона 

може здійснювати у межах, визначених у ст. 19 ЦК. Правом на самозахист прав 

дитини наділені й батьки (ч. 1 ст. 154 СК). Юридичний захист майнових 

інтересів неповнолітньої дитини по¬лягає у контролі з боку батьків за тими 

правочинами, які вона вчиняє. 

Мати та батько як законні представники дитини мають право звернутися 

за захистом до суду, органів державної виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій. 

Право  на дитинство  Конституція України зобов'язує державу охороняти 

дитинство. Дитинство - особливий фізичний, духовно-емоційний, соціальний 

та правовий стан людини. Хоча дитиною, відповідно до Конвенції про права 

дитини та Сімейного кодексу України, вважається людина до досягнення нею 

повноліття, дитинство припиняється швидше. Процес виходу із стану 

дитинства розпочинається з покладання на дитину конкретних щоденних 

обов'язків, пов'язаних із навчанням у школі, і завершується із досягненням 14-

річного віку, тобто переростанням дитини у підлітка. Протягом недовгого, 

відносно безтурботного періоду дитинства дитина має відчути радість життя, 

його багатогранність. Дитинство має бути обов'язковим періодом у житті 

кожної людини. 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Право на сім'ю, що проголошено у статті 291 ЦК, міститься серед тих 

немайнових прав людини, які забезпечують її природне буття. І це право як 

право природне належить дитині з часу її народження. 

"Кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом із батьками або в 

сім'ї одного з них..." - так записано у ч. 2 ст. 11 Закону України "Про охорону 

дитинства". Тому цілком природно має звучати право новонародженої дитини 

бути забраною з пологової лікарні її батька¬ми, що закріплене у ст. 143 СК. 

 

ІІ  ОСО ИСТІ НЕМАЙНОВІ О ОВ ЗКИ  АТЬКІВ ЩОДО ДИТИНИ 

 

Кожному особистому немайновому праву дитини відповідає обов'язок 

матері, батька вчиняти певні дії або утримуватися від їх учинення. 

Обов язок забрати дитину. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 28 

січня 1991 р. у ст. 70 Кодексу про шлюб та сім'ю була поміщена ще одна 

підстава для позбавлення батьків¬ських прав - "відмова батьків або одного з 

них без поважних причин взяти дитину з пологового будинку (відділення) чи 

інших дитячих лікувально-профілактичних і навчально-виховних закладів". 

Однак прямого обов'язку батьків взяти дитину у жодному законі передба¬чено 

не було. 
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У статті 143 СК вперше закріплено обов'язок батьків забрати ди¬тину з 

пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я. Цей обов'язок 

стосується не лише новонародженої дитини, а й дитини, яка згодом опинилася 

у лікувальному закладі у зв'язку із хворобою чи каліцтвом. Найперше, він 

стосується тих батьків, які перебувають у шлюбі. 

Згідно із частиною 2 ст. 143 СК, обов'язок забрати дитину, батьки якої не 

перебувають у шлюбі, покладено на матір. Р. О. Стефанчуком була висловлена 

думка, що ця норма є "не зовсім виправданою": вона суперечить ст. 141 СК, 

відповідно до якої мати та батько мають рів¬ні права та обов'язки щодо дитини 

незалежно від перебування їх у шлюбі; "позбавлення" батька, який не 

перебуває у шлюбі, обов'язку забрати дитину суттєво суперечить 

конституційному принципу юри¬дичної рівності; порушує право дитини на 

сім'ю. 

 

 

Неможливість відмови від дитини  У частині 2 ст. 155 СК відмова 

батьків від дитини визнана неправомірною, такою, що суперечить моральним 

засадам суспільства. Цією нормою відмова від дитини надалі була 

унеможливлена. Залишився, однак, інший варіант поведінки - не забрати 

дитину з пологового будинку (ст. 143 СК). Правового механізму заставити 

батьків забрати дитину немає. Отже, відмовитися від дитини немож¬ливо, але 

залишити її в лікарні - можна.  

У частині 1 ст. 144 СК батьків зобов'язано зареєструвати наро¬дження 

дитини "невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження 

дитини". "За несвоєчасну, без поважної причини реєстрацію народження 

дитини" передбачена адміністративна відповідальність - штраф від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 212-1 Кодексу про 

адміністративні правопорушення). Дієвим засо¬бом стимулювання батьків до 

негайної реєстрації народження дитини є виплата їм державної допомоги у 

зв'язку з народженням дитини. 

Обов язок батьків виховувати дитину  Відповідно до статті 150 СК 

"Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини", обов'язками батьків є: 

1)  піклуватися про здоров'я дитини та її фізичний розвиток(обов'язок 

контролювати стан здоров'я дитини, вчасно звер¬татися за медичною 

допомогою, сприяти фізичному розви¬тку дитини, забезпечуючи дитину 

відповідним харчуванням,оберігати від травм та інших небезпек); 

2)  піклуватися про духовний та моральний розвиток. 

3) забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; 

4) готувати дитину до самостійного життя; 

Привчаючи дитину до праці, батьки не лише виховують її, а й одержують від 

цього певний позитивний ефект. Але праця дитини не може бути джерелом 

наживи батьків. 

5) поважати дитину. 
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Загальний напрямок виховання сформульований у частині 1 ст. 150 СК не 

так, як у попередніх кодексах. Приорітет віддано вихован¬ню дитини в дусі 

поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї, родини, свого 

народу, своєї Батьківщини. Отже, в основу сучасного виховання покладено 

демократичні, родинні, патріотичні та моральні цінності. 

Відповідно до статті 17 СК, органи опіки та піклування уповноважені 

надавати батькам допомогу у здійсненні своїх обов'язків та прав щодо дитини. 

У частині 7 ст. 150 СК вперше законодавчо заборонено фізичне покарання 

дітей, а також застосування батьками інших видів пока¬рань, які принижують 

людську гідність дитини. Ця норма є дуже актуальною. Не можна, звичайно, 

сподіватися, що за її сприянням фізичне покарання дітей, неповага до їхньої 

гідності як явище відразу зникне. Цінність її у тому, що в ній закріплено 

легітимний стандарт поведінки батьків щодо дитини і відповідно - 

проголошено незакон¬ним все те, що йому суперечить. 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

Кожному особистому немайновому праву дитини відповідає обов'язок 

матері, батька вчиняти певні дії або утримуватися від їх учинення. У статті 143 

СК вперше закріплено обов'язок батьків забрати ди¬тину з пологового будинку 

або іншого закладу охорони здоров'я. Цей обов'язок стосується не лише 

новонародженої дитини, а й дитини, яка згодом опинилася у лікувальному 

закладі у зв'язку із хворобою чи каліцтвом. У частині 2 ст. 155 СК відмова 

батьків від дитини визнана неправомірною, такою, що суперечить моральним 

засадам суспільства. Цією нормою відмова від дитини надалі була 

унеможливлена. 

 

ІІІ  ОСО ИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА  АТЬКІВ ЩОДО ДИТИНИ 

 

Право на вибір імені дитини  Згідно із частиною 1 ст. 146 СК, ім'я 

дитини визначається батьками. \Відповідно до частини 2 ст. 146 СК, дитині 

може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю 

національної мен¬шини, до якої належить мати і (або) батько.  

Судові спори щодо імені дитини не зафіксовані  Але такий спір може 

бути реальним у зв'язку з судовим визнанням батьківства. Як уже зазначалося, 

умовою розгляду судом позову про визнання батьківства є реєстрація 

народження дитини, що неминуче означає наречення її певним ім'ям. У разі 

задоволення позову батько може розпочати спір про ім'я дитини, оскільки воно 

було визначене матір'ю дитини без порозуміння з ним. Зміна прізвища дитини 

здійснюється відповідно до норм ст 148 СК та частин 1-3 ст. 295 ЦК. 

У статті 148 СК визначено такий порядок зміни прізвища дитини її 

батьками: 

1) у разі зміни прізвища батьком та матір'ю - прізвище дитини, яка не 

досягла семирічного віку, змінюється без її згоди; 
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2) у разі зміни прізвища батьком та матір'ю - зміна прізвища ди¬тини, якій 

виповнилося сім років, проводиться за її згодою. 

3) якщо змінив прізвище лише один із батьків, для зміни прізвища дитини 

потрібна згода другого з батьків та самої дитини, якщо їй виповнилося сім 

років. У разі заперечення одного з батьків спір може бути переданий на розгляд 

органу опіки та піклування або суду. 

Права батьків у процесі виховання дитини  Можливість зміни імені 

дитини у Сімейному кодексі не врегульована. Згідно із частиною 1 ст. 151 СК, 

батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання 

дитини.тЯкщо в сім'ї, де є дитина, проживають дід, баба, які мають право брати 

участь у її вихованні (ч. 1 ст. 257 СК), батькам віддана перевага. Це означає, що 

саме вони управнені вирішувати усі питання виховно¬го процесу, обирати 

форми та методи виховання, оскільки саме вони несуть відповідальність за 

наслідки свого вибору. 

Законодавчо закріплено право батьків залучати до виховання інших осіб, 

передавати дітей на виховання фізичним та юридичним особам. 

Батьки зобов'язані віддавати дитину до школи, але мають право вибору школи. 

За певних умов дитина може навчатися вдома. 

Визначення місця проживання дитини. Відповідно до частини 2 ст. 160 

СК, місце проживання дитини, якій виповнилося 10 років, визначається за 

спільною згодою батька, матері та дитини. Ця стаття сформульована на засадах 

консенсусу: до тих пір, поки усі, в тому числі і дитина, не погодяться на 

запропо¬нований варіант, питання про місце її проживання залишається не-

вирішеним.У статті 161 СК визначено механізм вирішення спору між 

бать¬ками щодо того, з ким проживатиме дитина. У частині 1 ст. 161 СК 

зазначено, що спір про місце проживання малолітньої дитини може 

вирішуватися судом, якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли 

згоди щодо цього. У частині 1 статті 161 СК визначено приорітет цінностей, які 

суд має брати до уваги при вирішенні спору: якість виконання кожним з батьків 

своїх обов'язків щодо дитини, прив'язаність до нього дитини, стан здоров'я її та 

кожного з батьків. Судова практика виробила чітку позицію: матеріальні 

переваги одного з батьків, проживання його у великому місті не можуть мати 

вирішального значення. 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

Згідно із частиною 1 ст. 146 СК, ім'я дитини визначається батьками.  

Відповідно до частини 2 ст. 146 СК, дитині може бути дано не більше двох 

імен, якщо інше не випливає із звичаю національної мен¬шини, до якої 

належить мати і (або) батько. Відповідно до частини 2 ст. 160 СК, місце 

проживання дитини, якій виповнилося 10 років, визначається за спільною 

згодою батька, матері та дитини. Ця стаття сформульована на засадах 

консенсусу: до тих пір, поки усі, в тому числі і дитина, не погодяться на 
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запропо¬нований варіант, питання про місце її проживання залишається не-

вирішеним. 

 

 

IV. МАЙНОВІ ПРАВА ТА О ОВ ЗКИ  АТЬКІВ ТА ДІТЕЙ 

 

                   Сервітут  Згідно із частиною 1 ст. 405 ЦК України, члени сім'ї 

власника житлового приміщення, які проживають разом з ним, мають право 

користуватися цим житлом відповідно до закону.Якщо батьки є власниками 

будинку, то діти мають право корис¬тування ним. Таке ж право мають батьки, 

які проживають разом із дитиною у помешканні, що їй належить. Це право є 

особистим дові¬чним сервітутом. Зміна власника помешкання у результаті 

укладення договору купівлі-продажу, дарування чи прийняття спадщини не 

при¬пиняє сервітутного права матері, батька чи дитини. 

Спільна  власність батьків та дітей   Відповідно до частини 4 ст.368 ЦК 

майно, придбане за рахунок спільної праці чи коштів членів сім'ї, є їх 

спіль¬ною сумісною власністю. Отже, дитина може бути співвласником майна, 

придбаного частково й за її кошти.  Якщо дитина проживала в квартирі 

державного житлового фонду на момент її приватизації, вона стає 

співвласником цієї квартири. 

Обов язок матері, батька утримувати дитину  У статті 80 СК 

закріплено обов'язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття. 

Обов'язок батьків утримувати дитину - це індивідуальний, осо¬бистий 

юридичний обов'язок матері та батька, або спільний (солідар¬ний) обов'язок 

батьків, хоча у дружніх сім'ях він ніколи не ділиться на частини. 

Обов язок утримувати дитину є таким, що нерозривно пов язаний з особою 

матері та батька, а тому: 

1) за життя батьків він не може бути перекладений на іншу особу. 

Додатковий (субсидіарний) обов'язок діда та баби утримувати внука - це їхній 

самостійний обов'язок, що виникає з окремої підстави, тому не є, відповідно до 

цивілістичної термінології, - переведенням боргу (обов'язку)на іншу особу; 

2) після смерті матері чи батька він не входить до складу спад¬щини, у 

зв'язку з чим не може перейти до спадкоємців; 

Обов'язок матері, батька утримувати дитину не залежить від: 

1) розірвання шлюбу чи визнання його недійсним; 

2) віку - юні вони чи літні; 

3) рівня їхньої дієздатності; 

4) матеріального та сімейного становища платника аліментів; 

5) матеріального та сімейного становища того з батьків, з ким проживає 

дитина. Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі, пред'явлення позову про 

стягнення аліментів на дитину в одному випадку пришвидшує розірвання 

шлюбу (чоловік вважає себе ображеним і у відповідь подає позов про 

розірвання шлюбу), в іншому - веде до примирення. Тому перед пред'явленням 

такого позову слід ретельно зважити можливі наслідки цього кроку. У 
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Сімейному кодексі немає застереження щодо мінімального віку, з досягненням 

якого батьки вважаються носіями обов'язків щодо ди¬тини. Оскільки здатність 

бути позивачем та відповідачем у справах, що виникають із сімейних відносин, 

має особа, якій виповнилося 14 років, цей вік достатній, для того, щоби бути 

позивачем чи відповіда¬чем у справі про стягнення аліментів дитині. 

У разі визнання, наприклад, батька недієздатним його обов'язок 

утримувати дитину продовжується. За позовом матері (інтереси бать¬ка як 

відповідача представлятиме в суді його опікун) суд постановить рішення про 

стягнення аліментів з пенсії та інших доходів батька. 

Обмеження одного з батьків у цивільній дієздатності у зв'язку із зловживанням 

спиртними напоями чи наркотичними засобами також не впливає на його 

обов'язок утримувати дитину. 

Матеріальний та сімейний стан матері та батька як платників алі¬ментів 

може братися судом до уваги лише при визначенні розміру аліментів. 

Високий матеріальний рівень життя того з батьків, з ким прожи¬ває дитина, не 

є перепоною для задоволення позову про стягнення аліментів з другого з 

батьків. 

Розмір аліментів  У статтях 182-184 СК закріплена нова концепція визначення 

роз¬міру аліментів на дитину, яка складовою комплексної "аліментної 

революції", здійсненої цим Кодексом. Суть нової концепції полягає у: 

1) наданні вирішального значення реальному матеріальному ста¬нові 

платника аліментів; 

2) врахуванні матеріального становища дитини; 

3) врахуванні стану здоров'я дитини та її батьків. 

Відповідач для того, щоб розмір аліментів був меншим, може на¬дати 

суду докази про наявність у дитини майна, яка дає їй доходи. При визначенні 

розміру аліментів суд має враховувати і обов'язок того з батьків, з ким 

проживає дитина, брати участь у її утриманні, а також вартість тієї щоденної 

праці, яку, наприклад, матір здійснює з обслуговування потреб дитини, та 

витрат на оплату комунальних послуг. 

У зв'язку з тим, що реально змінився предмет доказування (за Кодексом 

1969 р., матері дитини у переважній більшості випадків фактично не треба було 

нічого доводити), справи про стягнення алі¬ментів дітям перестали бути 

дріб'язковими, такими, що не  

Способи  визначення аліментного платежу  У Сімейному кодексі зміни 

торкнулися і спосо¬бу визначення розміру примусового надання утри¬мання 

дитині. Аліменти суд може присудити: 

  1) у частці від доходу; 

  2)у твердій грошовій сумі; 

  3)у частці від доходу і одночасно у твердій грошовій сумі.  

Насамперед слід зазначити, що йдеться про частку від доходу, а не заробітку. 

Присудження  аліментів з "усіх видів заробітку". 

При цьому розмір частки (ні мінімальної, ні максимальної) не ви¬значений у 

Кодексі. Він визначається судом.  
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Час  присудження  аліментів  За загальним правилом, аліменти в усіх 

випадках присуджуються судом з дня пред'явлення   позову. 

Відповідно до статті 191 СК (так було зазначено і у ст. 88 КпШС), аліменти за 

минулий час можуть бути присуджені, якщо: 

1) позивач вживав заходів до одержання аліментів з відповіда¬ча; 

2) відповідач ухилявся від сплати аліментів. 

У разі доведення цих двох обставин суд міг присудити аліменти лише за 

останні три роки. В юридичній літературі цей строк був по¬милкового 

названий позовною давністю. 

Неможливість присудження аліментів за весь час неучасті бать¬ка в 

утриманні дитини видається таким, що не сприяє утвердженню батьківського 

обов'язку. Досить часто доводилося чути від батьків: "вона не зверталася ні до 

мене, ні до суду, тому я не платив". Така логіка дивує, але вона була зумовлена 

в минулому статтею 88 КпШС, а сьогодні живиться статтею 191 СК. Аліменти 

у зміненому розмірі стягуються з дня набрання рішен¬ням суду законної сили. 

 

ВИСНОВКИ З IV ПИТАНН : 

 

Відповідно до частини 4 ст.368 ЦК майно, придбане за рахунок спільної 

праці чи коштів членів сім'ї, є їх спіль¬ною сумісною власністю. Отже, дитина 

може бути співвласником майна, придбаного частково й за її кошти. 

У статті 80 СК закріплено обов'язок батьків утримувати дитину до досягнення 

нею повноліття. 

Обов'язок батьків утримувати дитину - це індивідуальний, осо¬бистий 

юридичний обов'язок матері та батька, або спільний (солідар¬ний) обов'язок 

батьків, хоча у дружніх сім'ях він ніколи не ділиться на частини. 

Обов'язок утримувати дитину є таким, що нерозривно пов'язаний з особою 

матері та батька. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, сутності 

немайнових прав дитини, їх особливостям. Розглянули особисті немайнові 

права та обов'язки батьків щодо дитини. Детальніше ознайомилися із 

майновими правами та обов'язками батьків та дітей. 

Навчилися орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо 

сутності немайнових прав дитини; аналізувати юридичні факти, які є 

підставами їх зміни та припинення; правильно застосовувати норми сімейного 

права до конкретних життєвих ситуацій. Маю надію, що цю тему ви засвоїте 

добре, оскільки вона є підставою вашого наступного засвоєння матеріалу з 

предмету «Цивільне та сімейне право».Дякую за увагу. У кого які є питання. 

Будь-ласка, слухаю. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття немайнових прав дитини. 

2. Які є майнові права та обов'язками батьків та дітей? 

3. Які ви знаєте особисті немайнові права та обов'язки батьків щодо дитини? 

4. Назвіть способи  визначення аліментного платежу.  

5. Охарактеризуйте право на вибір імені дитини        

6. В чому полягає обов'язок батьків виховувати дитину? 

7.Охарактеризуйте права батьків у процесі виховання дитини.   

 

 

 

 

ТЕМА № 26 УСИНОВЛЕНН  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ : 

 

1. Порядок здійснення усиновлення. 

2. Усиновлювачі і усиновлені 

3. Судова процедура розгляду заяв про усиновлення 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАРАТУРА: 

Перелік нормативних актів до вивченя теми: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р., № 2947-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002. - №№ 21-22. – С. 135. 

4. Рішення  Конституційного  Суду України від  03.06.1999 р. № 5-рп/99 

(справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї»). 

 

Навчальна література: 

 

1.   Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука B.C.— К.: 

Істина, 2002. 

2.   Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисо¬ва В. 

І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К: 

Юрінком Інтер, 2004. 

3.   АнтошкінаВ. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом 

права спільної власності // Право України. — 2005. — № 8. 
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4.   Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин 

по¬дружжя // Право України. — 2005. — № 3. 

5.   Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю по¬дружжя 

// Право України. — 2001. — № 9. 

6.   Гаспарян А. С, Атрохова Е. С. Брачный контракт. Гарантия 

семейного счастья. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

7.       Фурса С, Драгневич Л. Поняття сім'ї, родини і фактичних шлюбних 

відносин // Юридична Україна. — 2003. — № 1. 

 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття та порядок здійснення усиновлення, особливості такого 

порядку. Розглянути можливі підстави усиновлення. Детальніше ознайомитися 

із особливостями судової процедури розгляду заяв про усиновлення. 

          Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо порядку 

здійснення усиновлення; аналізувати юридичні факти, які є підставами 

усиновлення; правильно застосовувати норми сімейного права до конкретних 

життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

 Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. 

Тож, визначивши актуальність, необхідність та мету лекції, слід перейти до 

розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ПОР ДОК ЗДІЙСНЕНН  УСИНОВЛЕНН  

          

Згода батьків дитини.  Усиновлення припиняє правовий зв'язок між батьками 

та дитиною, тому наявність згоди батьків є первинною умовою його 

здійснення.Норма частини 1 ст. 217 СК вимагає вільної згоди батьків. 

Віль¬ною згода буде лише тоді, коли мати, батько усвідомлюють значення 

своїх дій та можуть керувати ними. Згода, дана в стані алкогольного, 

наркотичного чи токсичного сп'яніння, не може вважатися вільною. Не буде 

вільною згода на усиновлення й тоді, коли вона одержана під тиском фізичного 

або психічного насильства чи обману. 

Якщо дитина народжена жінкою, яка не перебувала у шлюбі, то, за 

відсутності добровільного чи судового визнання батьківства, на усиновлення 

вимагається згода лише матері дитини. 



360 
 

Згода батьків на усиновлення може бути адресною, у цьому разі вони знатимуть 

ім'я усиновлювачів, і безадресною.Отже, в контексті статті 217 СК згода батьків 

- це згода рідних батьків, а не усиновлювачів, навіть якщо вони записані 

батьками дитини. Таке розуміння узго¬джується із статтею 6 Європейської 

конвенції про усиновлення дітей 1967 р.: "Закон не дозволяє повторно 

усиновлювати дитину, крім ви¬падків, коли дитину усиновлює другий із 

подружжя усиновлювача; коли попередній усиновлювач помер; коли попереднє 

усиновлення анульоване або припинене". 

Усиновлення без згоди батьків. За певних умов, визначених у статті 219 

СК, усиновлення здійсню¬ється без згоди батьків, точніше, про згоду їх і не 

питають. Йдеться про випадки, коли батьки невідомі, визнані безвісти 

відсутніми або позбавлені батьківських прав. Усиновлення дитини без згоди 

батьків як особливий вид санкції, відповідно до букви названої вище норми, 

може стосуватися лише тих батьків, стосовно яких "судом буде встановлено, 

що вони, не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, 

не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не ви¬ховують та 

не утримують її". 

Згода  дитини  За статтею 12 Конвенції про права дитини, держави - 

учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право 

вільно висловлювати їх з усіх питань, які її стосуються, причому по¬глядам 

дитини має приділятися належна увага згідно з її віком та зрі¬лістю. З цією 

метою дитині, як уже зазначалося, надається можливість бути заслуханою під 

час будь - якого судового чи адміністративного розгляду, що стосується її. 

Відповідно до Конвенції про права дитини, у статті 218 СК міс¬титься 

вимога про особисту згоду на усиновлення стосується кожної дитини, яка може 

її дати. Вважалося, що це є виразом поваги до ди¬тини: дитина має дати згоду 

не лише на її усиновлення взагалі, а й на те, щоб усиновлювачами були саме ці 

особи. 

Згода другого з  подружжя  Той, хто перебуває у шлюбі, може 

самостійно усиновити дитину лише за згодою своєї дружини чи чоловіка. Це 

законодавче правило випливає насамперед із ч. 2 ст. 54 СК, згідно з якою усі 

найважливіші питання життя сім'ї мають вирішуватися подружжям спільно, на 

засадах рівності. Усиновлення дитини одним із подружжя - є саме таким 

питанням. 

Згода другого з подружжя потрібна ще й тому, що усиновлення може 

відчутно позначитися на житті сім'ї, в тому числі - на її матері¬альному 

становищі. Відповідно до Житлового кодексу, на поселення в помешкання 

одним із членів сім'ї своєї дитини згоди інших членів сім'ї не вимагається. В 

усиновлювача виникає обов'язок утримувати дитину, а це може вплинути на 

матеріальне становище сім'ї. Другий з подружжя може згодом отримати статус 

мачухи, вітчима з певними обтяженнями матеріального характеру. 

У статті 220 СК розширена можливість усиновлення без згоди другого з 

подружжя. Підставою для цього може бути не лише безвісна відсутність чи 

недієздатність, а й інші обставини, що мають істотне значення. Так, якщо 
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подружжя тривалий час не проживає спільно, суд може постановити рішення 

про усиновлення й у разі заперечень одного з них. Заперечення одного з 

подружжя щодо усиновлення не є перешко¬дою для подання до суду заяви про 

усиновлення. тСуд може не взяти ці заперечення до уваги, якщо буде 

встановле¬но, що усиновлення дитини не порушує інтересів другого з 

подружжя, які мають істотне значення. 

Відповідно до частини 3 ст. 220 СК, усиновлення дитини одним із 

подружжя проводилося без згоди другого з подружжя у разі вста¬новлення 

судом режиму окремого проживання (сепарації). Законом України від 22 грудня 

2006 р. ця норма була скасована. 

Згода баби, діда дитини  Згоди баби та діда на усиновлення дитини Кодекс 

вимагає лише тоді, коли мати чи батько дитини є неповнолітніми. Закон не 

вимагає згоди баби, діда на усиновлення внука, якщо їхні діти є повнолітніми. 

Це - прикре упущення, адже про народження внука їхнього повнолітньою 

дочкою і залишення його у лікувальному закладі вони можуть і не знати. 

Оскільки усиновлення внука припиняє, за загальним правилом, правовий 

зв'язок між ним та бабою, дідом, ця обставина робить їх заінтересованими 

особами, тобто такими, яких суд повинен залучити до участі у справі як третіх 

осіб. їхня участь у справі зумовлена також необхідністю з'ясування у них 

бажання та можливості взяти дитину до себе. Слід брати до уваги і особливий 

статус баби, діда, що визначений у  ч.2 ст. 258 СК, згідно з яким вони наділені 

правами щодо захисту внуків. 

Згода опікуна, піклувальника  Якщо над батьками дитини, яку бажають 

усиновити, або над нею самою встановлено опіку чи піклування, потрібна, 

окрім згоди батьків, письмова згода опікуна або піклувальника. Ця вимога є 

додатковою гарантією охорони прав та інтересів дитини. 

Якщо опікун чи піклувальник не дали згоди на усиновлення, 

за¬інтересована особа може звернутися за такою згодою до органу опіки та 

піклування. Відмова опікуна або піклувальника чи відмова органу опіки та 

піклування дати згоду на усиновлення дитини не є перешко¬дою до подання до 

суду заяви про усиновлення. 

Відмова опікуна, піклувальника чи органу опіки та піклування у згоді на 

усиновлення може суперечити найвищим інтересам дитини. Так, якщо на 

усиновлення є згода самої дитини, згода її матері чи батька, суд може 

постановити рішення про усиновлення і без згоди опікуна, піклувальника чи 

органу опіки та піклування. 

Відкликання  згоди  Згода особи на вчинення дії, що має юридичне значення, 

може бути відкликана нею до безпосереднього вчинення цієї дії. Таким є 

загальне правило. Згода на усиновлення також не є абсолютною, тобто такою, 

що не може бути відкликана. У частині 6 ст. 217 СК матері та батькові надано 

право без зазначення причин відкликати свою згоду на усинов¬лення навіть 

після того, як суд постановив рішення про усиновлення, але до набрання цим 

рішенням законної сили. 
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У разі відкликання згоди батьків на усиновлення після винесення рішення 

суду, як зазначено у ч. 6 ст. 255 ЦПК, суд скасовує своє рішення і поновлює 

розгляд справи. На перший погляд, може видати¬ся, що така норма не 

узгоджується із загальним правилом про мож¬ливість усиновлення дитини 

лише за згодою батьків, окрім винятків, чітко визначених у ст. 219 СК. Глибше 

проникнення у суть проблеми дозволяє побачити розумність такого 

законодавчого рішення. 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Усиновлення припиняє правовий зв'язок між батьками та дитиною, тому 

наявність згоди батьків є первинною умовою його здійснення. Норма частини 1 

ст. 217 СК вимагає вільної згоди батьків. Віль¬ною згода буде лише тоді, коли 

мати, батько усвідомлюють значення своїх дій та можуть керувати ними. Згода, 

дана в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, не може 

вважатися вільною. Не буде вільною згода на усиновлення й тоді, коли вона 

одержана під тиском фізичного або психічного насильства чи обману. За 

статтею 12 Конвенції про права дитини, держави - учасниці забезпечують 

дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати їх з 

усіх питань, які її стосуються, причому по¬глядам дитини має приділятися 

належна увага згідно з її віком та зрі¬лістю. З цією метою дитині, як уже 

зазначалося, надається можливість бути заслуханою під час будь - якого 

судового чи адміністративного розгляду, що стосується її. 

 

 

ІІ  УСИНОВЛЮВАЧІ І УСИНОВЛЕНІ  

 

Усиновлювачі  У Сімейному кодексі ми маємо дві окремі статті: 211 

"Особи, які можуть бути усиновлювачами" та 212 "Особи, які не можуть бути 

усиновлювачами". У статті 211 СК вперше було надано право бути 

усиновлювачами жінці та чоловікові, які проживають однією сім'єю, але без 

реєстрації шлюбу. Метою її запровадження було прагнення збільшити кількість 

сі¬мей, які б мали право усиновити дитину. Однак ця норма викликала 

заперечення не лише тому, що розширила права нешлюбної сім'ї, а й тому, що 

фактичні шлюбні відносини є нетривалими і, мовляв, мо¬жуть припинитися у 

будь-який момент. Проте такі заперечення не можна сприймати надто серйозно, 

адже і шлюбна сім'я також не за¬страхована ні від смерті, ні від припинення 

спільного життя з інших причин. 

У частині 2 ст. 212 СК міститься норма, яка надає суду право від¬мовити 

в усиновленні тому, хто має для цього усі формальні підстави, але існують 

достовірні докази того, що атмосфера щастя і любові дитині у цій сім'ї 

забезпечена не буде. Наприклад, суд одержав докази про численні прояви ним 

неповаги до своїх батьків або про непооди¬нокі факти фізичного насильства в 

сім'ї чи про відбуття покарання за вчинення злочину, який може негативно 
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позначитися на подальшій долі дитини, тощо.сованість, але насправді так було 

не завжди. 

Вік  усиновлювача  У жодному з кодексів УРСР не було застереження 

щодо віку усиновлювача. Не було його й у першій редакції ст. 211 СК. У статті 

7 Європейської конвенції про усиновлення дітей зазначе¬но, що дитина може 

бути усиновлена, якщо усиновлювач досяг уста¬новленого для цього 

мінімального віку, який не може бути меншим за 21 і більшим ніж 35 років. 

Цей вік може бути змінено законом за умови надзвичайних обставин. 

Для України така норма вважалася неприйнятною. Найперше, тому, що 

могла б зменшити шанс сиріт переселитися з дитячих бу¬динків до "своєї" 

оселі, через що і вважалася соціально шкідливою. Вона не була обгрунтована і з 

психологічного боку, оскільки істотно розводила у часі здатність людини до 

власного, кровного материнства та батьківства і до благодійництва та любові до 

чужої дитини. Не узгоджувалася вона і з принципом рівності прав усіх 

громадян, закріпленим у ст. 24 Конституції України. 

Законом України від 10 квітня 2008 р. до частини 1 ст. 11 СК були внесені 

зміни: право бути усиновлювачем надано особі, якій виповни¬лося 21 рік, за 

винятком, коли усиновлювачем є родич дитини. Тобто, вперше встановлено 

мінімальний віковий ценз. 

Одночасно було змінено і вікову різницю між дитиною та особою, яка 

бажає її усиновити: поряд із збереженням мінімальної вікової різ¬ниці у 15 

років була встановлена і гранична межа - 45 років. При цьо¬му дія цієї 

максимальної вікової різниці не була обумовлена жодними винятками. Це 

значить, що чоловік, якому, наприклад, виповнилося 48 р., не може усиновити 

дитину своєї дружини, якій виповнилося рік чи три. Рівно ж тітка дитини своєї 

загиблої сестри також не зможе усинозити її, якщо між ними існуватиме така 

вікова різниця. 

Усиновлення  іноземцями  Відповідно до статті 283 СК, українська 

дитина може бути уси¬новлена іноземним громадянином у разі: 

1) перебування дитини на обліку в Державному департаменті з усиновлення 

та захисту прав дитини не менше одного року; 

2) відсутності громадянина України, який виявив бажання усинови¬ти 

дитину або взяти її під опіку чи піклування до себе в сім'ю; 

3) згоди Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини; 

4) забезпечення дитині за кордоном прав в обсязі не меншому, ніж це 

встановлено законами України. Законом від 10 квітня 2008 р. було ускладнено 

усиновлення дити¬ни іноземцями: усиновлення надалі стало можливим лише 

тоді, коли усиновлювачами є подружжя. Іншими словами, іноземець, який не 

перебуває у шлюбі, усиновити дитину не може, за винятком випадків, коли він 

є родичем дитини. Як зазначено у Постанові Пленуму Верховного Суду 

України від 30 березня 2005 р., суд, з метою визначення відповідності змісту 

норм сімейного права країни усиновлювача інтересам дитини, може 

зверну¬тися до Міністерства юстиції України та інших компетентних органів 

або залучити експерта (спеціаліста) в галузі іноземного права. 
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Усиновлення дитини  Усі кодекси УРСР допускали усиновлення лише 

дітей, тобто осіб, які не досягли повноліття. Йшлося, звичайно, про чужих  

дітей. 

У статті 12 Європейської конвенції про усиновлення зазначено, що 

законодавством не може бути заборонено особі усиновити її влас¬ну дитину, 

якщо це поліпшить правовий статус дитини. Як на мене, це виглядає дивно. В 

Україні для встановлення правового зв'язку з рідною дитиною діє набагато 

простіший юридичний механізм: добро¬вільне визнання батьківства. Крім того, 

усиновлення своєї ж дитини є неприродним499. 

 Усиновлення  братів і сестер  У статті 211 СК сформульовано загальне 

правило про недопустимість роз'єднання при уси¬новленні рідних братів та 

сестер. Однак усиновити в одну сім'ю всіх дітей часто не вдається, тому 

наявність винятків із нього - річ зако¬номірна. Відповідно до частини 2 ст. 210 

СК, якщо усиновлення для ди¬тини не є таємним, брат та сестра мають право 

знати про місце її проживання, а це значить, що вони мають і право на 

спілкування, що визначено у ст. 259 СК. 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

У Сімейному кодексі ми маємо дві окремі статті: 211 "Особи, які можуть 

бути усиновлювачами" та 212 "Особи, які не можуть бути усиновлювачами". 

У статті 211 СК вперше було надано право бути усиновлювачами жінці та 

чоловікові, які проживають однією сім'єю, але без реєстрації шлюбу. 

Метою її запровадження було прагнення збільшити кількість сі¬мей, які б 

мали право усиновити дитину. Однак ця норма викликала заперечення не лише 

тому, що розширила права нешлюбної сім'ї, а й тому, що фактичні шлюбні 

відносини є нетривалими і, мовляв, мо¬жуть припинитися у будь-який момент. 

Проте такі заперечення не можна сприймати надто серйозно, адже і шлюбна 

сім'я також не за¬страхована ні від смерті, ні від припинення спільного життя з 

інших причин. 

 

 

ІІІ  СУДОВА ПРОЦЕДУРА РОЗГЛ ДУ ЗА В ПРО УСИНОВЛЕНН  

 

Заява про усиновлення розглядається судом у порядку окремого 

провадження, відповідно до глави 5 ЦПК "Розгляд судом справ про 

всиновлення". У статті 251 ЦПК визначена виключна територіальна підсудність 

- заява про усиновлення подається за місцем проживання заявника. Заява про 

усиновлення слухається судом у складі одного судді та двох народних 

засідателів (частини 2-4 ст. 234 ЦПК). Чітко визначена процедура розгляду 

судом заяви про усиновлення, участь у процесі представника органу опіки та 

піклування, ціла низка документів, які мають бути подані суду, - все це складає 

достатній механізм забезпечення законності рішення суду про усиновлення. 

Рішення суду про усиновлення 



365 
 

У статті 224 СК визначені обставини, які суд має врахувати, 

по¬ставляючи рішення про усиновлення дитини. Найперше - стан здоров'я та 

матеріальне становище заявника, його сімейний стан, житлові умови, 

ставлення до виховання дитини. 
Однак відсутність свого житла, хворобливий стан здоров'я не мати¬муть, 

очевидно, для суду вирішального значення, якщо заявник є, на¬приклад, 

чоловіком чи дружиною одного з батьків дитини. Особиста прив'язаність 

дитини і заявника може "перекрити" усі його матеріальні проблеми та фізичні 

вади.       

Суд має з'ясувати мотиви усиновлення, тобто систему спонук, які 

зумовили подання заяви про усиновлення: "батьки дітей загинули, вони були 

нашими друзями, ми не можемо залишити дітей"; "я випад¬ково з'явилася у 

дитячому будинку, хлопчик зі словами "мама" підбіг до мене, він мене вибрав, з 

тих пір я опікуюся ним"; "у нас немає ді-тей, дуже хочемо їх мати"; "три роки 

тому ми усиновили хлопчика, а тепер хочемо взяти йому сестричку"; "я дуже 

люблю свою дружину, хочу бути батьком її дитини"; "ми полюбили цю 

синьооку чарівну крихітку-сирітку". 

Суду належить з'ясувати взаємну відповідність заявника та ди¬тини. Це - 

найбільш складне завдання, адже йдеться про психологіч¬ну узгодженість 

характерів. Визначити це без допомоги психолога надзвичайно важко, а то й 

неможливо. Особливо у разі усиновлення немовляти. Тому така настанова для 

суду - це, швидше, побажання, ніж імператив поведінки. 

Відповідно до статті 17 Європейської конвенції про усиновлення дітей, 

рішення про усиновлення може бути прийняте, лише якщо ди¬тина перебувала 

під опікою (піклуванням) усиновлювачів протягом достатньо довгого періоду, 

щоб компетентний орган міг об'єктивно оцінити їхні майбутні стосунки. 

Повне усиновлення  

Згідно із частиною 1 ст. 207 СК, у зв'язку з усиновлення усиновленням 

особа приймається в сім'ю на пра¬вах сина чи дочки. Це значить, що 

усиновлення:  

1) припиняє особисті і майнові права та обов'язки між матір'ю, батьком та 

дитиною, а також між   дитиною та іншими родичами за походженням; 

2) одночасно породжує особисті та майнові права і обов'язки між 

усиновленим та усиновлювачем, а також між усиновленим та родичами 

усиновлювача. 

Усиновлювачі одержують правовий статус матері, батька дитини, навіть 

якщо в актовому записі про народження дитини не будуть за¬писані її 

батьками. Згідно зі статтею 10 Європейської конвенції про усиновлення ді¬тей, 

законодавство може зберегти за батьками дитини обов'язки нада¬вати 

матеріальну допомогу дитині, утримувати її, влаштувати у житті та забезпечити 

приданим, якщо усиновлювач не виконує якийсь із цих обов'язків.  

Державна реєстрація 

Згідно із частиною 2 ст. 225 СК, за бажанням усиновлювача державний 

орган РАЦСу видає на підставі рішення суду Свідо¬цтво про усиновлення. 
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Отже, реєстрація усиновлення в Україні не є обов'язковою. Таке компромісне 

вирішення питання було зумовлено позицією Міністерства юстиції України, 

яке наполягало на необхід¬ності подальшої відмови від державної реєстрації 

усиновлення. 

Усиновлення - важливий акт цивільного стану  Він мав би за¬свідчуватися 

документом єдиного державного зразка, а не випискою із рішення суду, яка у 

багатьох судах друкується на друкарських ма¬шинках та ще й на папері низької 

якості507. Є підстави вважати, що Україна повернеться до обов'язкової 

реє¬страції усиновлення, адже не всі усиновлювачі приховуватимуть 

уси¬новлення, як і не всі вони бажатимуть бути зареєстрованими батьками 

дитини. 

Таємниця усиновлення. Сімейний кодекс містить низку засобів 

забезпечення таємниці усиновлення. Усі вони були запозичені з Кодексу 1969 

р. Найперше, усиновлювачі можуть бути записані матір'ю, батьком дитини. 

Запис усиновлювача батьком дитини веде до зміни по бать¬кові дитини. Якщо 

в усиновлювачів різні прізвища, прізвище дитини визна¬чається за їх згодою. 

За заявою усиновлювача може бути змінено й ім'я дитини. "Для такої зміни 

потрібна згода дитини", - зазначено в абзаці 2 ч. 1 ст. 231 СК. Звичайно, мова не 

може йти про згоду немовляти. Але у три чи чотири роки дитина уже дуже 

прив'язана до свого імені і, як правило, противиться, коли називають її інакше. 

Ця норма була складена на підставі конкретної життєвої ситуації, коли 

чотирирічна дитина дуже бурхливо протестувала проти нового імені, яким її 

хотіли називати. 

Усиновлювачам надано право заявити про своє бажання змінити місце 

народження дитини, а також дату народження дитини, але не більше як на 

шість місяців. Зміна місця народження пов'язується з тим, що у вказаному місті 

чи селі усиновлювачі в час народження дитини не були або навіть не могли 

бути. Зміна місця народження дитини можлива лише в меж- ах території 

України. На вимогу заявника - іноземця суд не може змінити місце народження 

в Україні на будь-який населений пункт у країні його проживання. Це пов'язано 

з тим, що дитина, усиновлена іноземцями, залишається громадянином України. 

Натомість, іноземне місце народження може бути змінене на місто чи село в 

Україні. 

Зміна дати народження зумовлюється іноді необхідністю узго¬дити дні 

народження усиновленої та рідної дитини або імітацією ва¬гітності 

усиновителькою. У Кодексі немає конкретних застережень щодо можливості 

задоволення такої заяви. У статті 230 СК міститься лише загальне правило про 

те, що суд задовольняє її, якщо це відпо¬відає інтересам дитини. Більш вдалим 

було б застереження "якщо це не суперечить інтересам дитини". 

Таємниця усиновлення забезпечується обов'язком мовчати, який 

покладений на кожного, навіть того, хто отримав інформацію від са¬мого 

усиновлювача. У разі невиконання цього обов'язку на винно¬го може бути 

пркладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду. 



367 
 

Згідно зі статтею 168 КК, за розголошення таємниці усиновлення 

всупереч волі усиновителя встановлена кримінальна відповідальність у виді 

штрафу або виправних робіт. Якщо ж те саме діяння вчинила службова особа 

або працівник медичного закладу, яким відомості про усиновлення стали відомі 

з огляду на службове становище, або якщо це спричинило тяжкі наслідки - вони 

можуть бути покарані обме¬женням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Недійсність та скасування усиновлення. Недійсність будь - якого 

правового акту, як уже зазначалося, є наслідком ігнорування ви¬мог закону в 

момент його вчинення. Те, що виникло незаконно, не може створити для особи 

бажаних правових наслідків. Квазіправа та квазіобов'язки, які все ж формально, 

а іноді й фактично настають, мають істотну хибу: недовговічність. Тому 

можуть зникнути у будь-який момент. 

Ці загальні тези повною мірою стосуються й усиновлення. Стаття 236 СК 

"Недійсність усиновлення" умовно складається з двох частин. У першій - 

використана модель "усиновлення визнається недійсним", у другій - 

"усиновлення може бути визнане недійсним". Моделі "усиновлення є 

недійсним" у Кодексі немає. Усиновлення визнається недійсним за рішенням 

суду в разі його проведення без згоди дитини та батьків, якщо вона була 

необхідною, а також у разі його фіктивності. 

Наслідки визнання усиновлення   недійсним. Усиновлення, визнане 

судом недійсним, анулюється з моменту його здійснення. У цьому разі настає 

складна система юридичних наслідків.Насамперед ім'я усиновлювача 

виключається з актового запису про народження дитини, якщо він був 

записаний її батьком (матір'ю). У цьому разі відновлюється той запис, який був 

до усиновлення. 

Усиновлювач позбавляється прав та обов'язків матері, батька ди¬тини. 

Родичі усиновленого перестають бути для нього бабою, дідом, братом, сестрою, 

втрачаючи ті права та обов'язки, яких вони набули в результаті усиновлення. 

Усиновлена дитина втрачає ті права щодо усиновлювача та його родичів, яких 

вона набула на підставі рішення суду. 

У зв'язку із визнанням усиновлення недійсним відновлюються 

"батьківські правовідносини" між дитиною та її рідними батьками, якщо, 

звичайно, вони є. Якщо ж батьків немає, їй повертається статус "державної 

дитини". Відновлення правового зв'язку між дитиною та її рідними бать¬ками, 

іншими родичами ще не засвідчує влаштування її подальшо- го життя. Орган 

опіки та піклування має визначити подальшу долю дитини, яка після визнання 

усиновлення недійсним залишилася без піклування старших. 

У частині 5 ст. 237 СК передбачено відновлення попереднього імені 

дитини. Поряд із цим, дитині надано право й надалі іменуватися прізвищем, 

ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усинов¬ленням. Тобто, якщо 

дитині було присвоєно прізвище та по батькові чоловіка, який як усиновлювач 

був записаний її батьком, цей запис в актовому записі про народження та у 
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свідоцтві про народження, за її бажанням чи за бажанням опікуна, органу опіки 

та піклування, має бути збережений. Цей запис, однак, не створюватиме для 

колишнього усиновлювача жодних правових наслідків. З метою охорони 

інтересів дитини з колишнього усиновлювача можуть бути присуджені 

аліменти терміном на два роки, якщо дитина не має батьків або останні не 

мають змоги утримувати її. 

Законом не обумовлена можливість визнання усиновлення недій¬сним 

після досягнення дитиною повноліття. Але цю обставину не слід сприймати як 

заборону такого визнання. Якщо, наприклад, усинов¬лення було фіктивним, 

однак це було виявлено лише після досягнен¬ня повноліття дитини, 

усиновлення може бути визнано недійсним на загальних підставах. Недійсним 

може бути визнане усиновлення і повнолітньої особи. На вимоги про визнання 

усиновлення недійсним позовна давність не поширюється. У разі визнання 

усиновлення недійсним водночас скасовується попереднє рішення суду, яким 

це усиновлення було здійснене. 

Скасування  усиновлення. Запозиченням законодавчого досвіду інших 

держав є норма пунк¬ту 2 ч. 1 ст. 238 СК, згідно з якою усиновлення може бути 

скасовано, якщо виявилося, що дитина страждає недоумством, на психічну чи 

іншу невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час 

усиновлення. 

Новелою є можливість скасування усиновлення, якщо між уси-

новлювачем і дитиною, незалежно від волі усиновлювача, склалися стосунки, 

які роблять їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх 

обов'язків неможливим. Якщо усиновленою була повнолітня особа, таке 

усиновлення може бути скасоване судом за спільною заявою усиновлювача та 

усинов¬леної особи або на вимогу когось із них, якщо сімейні відносини між 

ними не склалися. Скасування усиновлення відновлює правовий зв'язок особи 

зі сво¬їми родичами за походженням. 

У статті 239 СК посилено охорону майнових інтересів дитини: якщо 

усиновлення було скасоване через його суперечність інтересам дитини і вона не 

передається батькам, за нею зберігається право на проживання в житловому 

приміщенні, у якому вона проживала після усиновлення. Тобто, йдеться про 

сервітутне право дитини на прожи-вання, яке визначено у ст. 405 ЦК. 

Якщо дитину не повернули батькам, з колишнього усиновлювача можуть бути 

присуджені їй аліменти. 

Позбавлення усиновлювача батьківських прав. У статті 242 СК 

законодавчо закріплено інший погляд на про¬блему, який зумовлений 

потребою якомога повнішої охорони прав дитини. Якщо усиновлювач 

записаний матір'ю, батьком дитини, він як носій батьківських прав може бути 

їх позбавлений. Хоча таке позбав¬лення також негативно відбивається на долі 

дитини, все ж воно, за своїми правовими наслідками, може бути меншим злом 

для дитини, ніж скасування усиновлення. 

Позбавлення усиновлювача батьківських прав не вириває дитину з її 

нового родинного кола, а тому вона може розраховувати на мате¬ріальну 
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допомогу та захист від баби, діда. Позбавлення усиновлювача батьківських 

прав за жодних умов не звільняє його від обов'язку утримувати дитину. 

Усиновлена дитина має потенційну можливість бути спадкоємцем за законом, 

мати право на обов'язкову частку у разі спадкування за заповітом. Крім того, у 

разі позбавлення батьківських прав вона ще може сподіватися на ви¬правлення 

поведінки усиновлювача і поновлення його батьківських прав. 

Загроза позбавлення батьківських прав є додатковим стимулом до 

належного виконання усиновлювачем своїх обов'язків, оскільки особа, 

позбавлена батьківських прав, одночасно втрачає і ряд правових можливостей: 

не зможе у майбутньому усиновити іншу дитину, стати опікуном чи 

піклувальником. 

Позбавлення батьківських прав передбачено лише щодо тих уси-

новлювачів, які записані матір'ю, батьком дитини. Але це застережен¬ня не 

було обумовлено вагомими аргументами. Хоча батьківськими правами 

наділяються усі усиновлювачі, вирішено було передбачити застосування цієї 

"революційної санкції" лише до частини з них як своєрідний правовий 

експеримент. Не виключено, що в майбутньому можливість позбавлення 

батьківських прав буде поширена на всіх усиновлювачів. Наслідки позбавлення 

батьківських прав для усіх ситуацій, у тому числі й тоді, коли йдеться про 

усиновлювачів, однакові. Якщо усиновлювач був записаний батьком дитини, 

він залишаєть¬ся ним й надалі, незалежно від різних життєвих ситуацій. 

За час, що минув з часу прийняття Сімейного кодексу, ставлення до 

можливості позбавлення усиновлювача батьківських прав ради¬кально 

змінилося: ця санкція трактується як засіб захисту інтересів дитини" і 

категоричного несприйняття уже не викликає. Орган опіки та піклування чи 

інша особа, наділена правом на звер¬нення до суду з вимогою про захист прав 

дитини, має право вибира¬ти, яка із правових санкцій: скасування усиновлення 

чи позбавлення усиновлювача батьківських прав, - більше відповідатиме 

інтересам дитини. 

Правові наслідки смерті усиновлювача. Смерть усиновлювача 

викликає такі ж наслідки, як і смерть рідних матері чи батька. Якщо на момент 

смерті усиновлювачів дитина є неповнолітньою, вона може бути усиновлена 

повторно іншою особою. Якщо вона не була усиновлена до досягнення 

повноліття, то згодом може бути уси¬новлена за правилом ч. 2 ст. 208 СК, 

оскільки до настання цього мо¬менту вона була позбавлена батьківського 

піклування. 

 

ВИСНОВКИ З ІІІ  ПИТАНН : 

 

Заява про усиновлення розглядається судом у порядку окремого 

провадження, відповідно до глави 5 ЦПК "Розгляд судом справ про 

всиновлення". У статті 251 ЦПК визначена виключна територіальна підсудність 

- заява про усиновлення подається за місцем проживання заявника. Заява про 

усиновлення слухається судом у складі одного судді та двох народних 
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засідателів (частини 2-4 ст. 234 ЦПК). Чітко визначена процедура розгляду 

судом заяви про усиновлення, участь у процесі представника органу опіки та 

піклування, ціла низка документів, які мають бути подані суду, - все це складає 

достатній механізм забезпечення законності рішення суду про усиновлення. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули ще одну тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, сутності та 

особливостям усиновлення, порядку його здійснення. Розглянули можливі 

підстави усиновлення. Детальніше ознайомилися із особливостями судової 

процедури розгляду заяв про усиновлення. 

Навчилися орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо 

порядку усиновлення; правильно застосовувати норми сімейного права до 

конкретних життєвих ситуацій. Маю надію, що цю тему ви засвоїте добре, 

оскільки вона є підставою вашого наступного засвоєння матеріалу з предмету 

«Цивільне та сімейне право». Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, 

слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття усиновлення.. 

2.Який існує порядок усиновлення? 

3. Хто такі усиновлювачі? 

4. Хто такі усиновлені? 

5. Охарактеризуйте правові наслідки смерті усиновлювача. 

6. Які існують особливості судової процедури розгляду заяв про усиновлення? 

7.Охарактерзуйте порядок усиновлення іноземцями. 

 

 

ТЕМА № 27 ОПІКА, ПІКЛУВАНН  ТА ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Порядок здійснення опіки та піклування. 

2. Порядок здійснення патронату 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Знати: поняття та сутність опіки та піклування, особливості здійснення 

патронату. Розглянути можливі підстави виникнення сім’ї. Детальніше 

ознайомитися із особливостями порядку здійснення патронату. 

          Уміти: орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо сутності 

опіки та піклування; аналізувати юридичні факти, які є підставами їх 

здійснення; правильно застосовувати норми сімейного права до конкретних 

життєвих ситуацій. 

 

ВСТУП 

 

 Роль і значення теми зумовлена тим, що розвиток суспільства в Україні 

певною мірою залежить від інституту сім’ї, відносини в якому регулюються 

сімейним правом. Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють 

та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що 

виникають із шлюбу й належності до сім'ї. Тож, визначивши актуальність, 

необхідність та мету лекції, слід перейти до розгляду першого питання, яким є : 

 

І  ПОР ДОК ЗДІЙСНЕНН  ОПІКИ ТА ПІКЛУВАНН  

 

Відповідно до назви розділу IV Сімейного кодексу, до нього мали бути 

включені лише ті правові норми, які стосуються опіки та пі¬клування як 

засобів влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. У результаті, колись єдині інститути були поділені на дві части¬ни: 

норми, які стосуються дітей, залишилися у структурі Сімейного кодексу, а ті, 

що стосуються повнолітніх осіб, були перенесені у Ци¬вільний кодекс. Крім 

цього у структуру Цивільного кодексу ввійшли організаційні норми, що 

визначають порядок призначення та зняття опіки та піклування, призначення 

опікуна та піклувальника та увіль¬нення їх від цих повноважень. 

Право на опіку  Право на опіку належить малолітній дитині. З 

досягненням нею 14 років це право перетворю¬ється у право на піклування. 

Цьому праву кореспондує конституційний обов'язок держави взя¬ти кожну 

дитину, яка позбавлена батьківського піклування, під свою охорону. 

Безпосереднє виконання цього обов'язку покладено зокрема на органи опіки та 

піклування. 

Призначення  опіки та опікуна  Встановлення опіки, піклування, 

призначення опікуна та піклувальника тривалий час було ви¬ключною 

компетенцією органів опіки та піклування. У частинах 3-4 статті 60 ЦК суду 

було вперше надано право вста¬новити опіку чи піклування над дітьми, якщо 

при розгляді справи було встановлено, що вони позбавлені батьківського 

піклування. За¬коном України від 3 березня 2005 р. цю статтю було доповнено: 

суду було надано право призначати одночасно і опікуна або піклувальника "за 

поданням органу опіки та піклування".  
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Унесена зміна до ст. 60 СК дещо спотворила первісну ідею, від¬повідно 

до якої компетенцією суду було лише призначення опіки чи піклування, а 

призначення опікуна чи піклувальника мало залишитися у компетенції органу 

опіки та піклування. Але ця нерозумна зміна, на щастя, не знищила цю ідею 

остаточно. 

Якщо, наприклад, батьківських прав суд позбавив обох батьків, він має у 

тому ж рішенні призначити опіку і, якщо одразу є відповідне подання органу 

опіки та піклування про конкретну особу, яка виявила бажання стати опікуном 

та піклувальником, - одночасно призначити її опікуном чи піклувальником. 

Якщо ж такого персонального подання немає, суд може лише призначити опіку 

чи піклування. У цьому разі орган опіки та піклу¬вання повинен відразу 

здійснювати опікування над дитиною, і саме він має нести відповідальність за 

шкоду, заподіяну цією дитиною. Якщо згодом виявиться охочий стати 

опікуном чи піклувальником, органові опіки та піклування треба буде 

звернутися з заявою до суду. При цьому неодмінно виникне запитання 

"навіщо?", на яке навряд чи відповість автор цієї новели. У всіх інших 

випадках, не охоплених у частинах 3-4 ст. 60 СК, опіку і опікуна, піклування і 

піклувальника призначає орган опіки та піклування. 

            Хто може бути опікуном  У статті 244 СК збережено принцип 

добровільності у призначенні опікуна та піклувальника, а також визначені 

критерії, відповідно до яких може відбутися таке призначення, а саме: особисті 

якості, здатність до виховання дитини, а також бажання самої дитини. 

 Опіка та піклування - це тимчасові правові інституції, а тому вони не 

припиняють і не зменшують обсягу тих прав, які уже має дитина, і не 

перешкоджають виникненню певних прав у майбутньому. Дитина має право на 

проживання у помешканні опікуна, піклу¬вальника. Але вона не отримує 

самостійного права (сервітуту), тому в разі припинення опіки чи піклування 

може бути виселена. Це правило не стосується тих випадків, коли дитина була 

членом сім'ї опікуна чи піклувальника. 

Опікун та піклувальник одержують статус законного представ¬ника 

дитини. Можна сказати, що вони на певний час наділяються правами та 

обов'язками, аналогічними тим, що мають батьки. Винятком є лише те, що 

опікун та піклувальник не зобов'язані утримувати дитину за власний кошт. 

Більше того, вони самі мають право на оплату своєї праці. 

Призначення опіки чи піклування не має наслідком позбавлення матері, 

батька дитини батьківських прав. Наявність опікуна чи піклу- вальника не 

засвідчує припинення у них батьківських прав. Мати, батько зберігають право 

на спілкування з дитиною, отже право на її особисте виховання. Але право 

першості віддається виховній місії опікуна чи піклувальника. Саме тому вони 

мають право визначати, чи суперечить спілкування дитини з матір’ю, батьком її 

інтересам. 

Опіка та піклування можуть бути скасовані у разі з'явлення мате¬рі, 

батька (відбуття міри покарання, повернення із-за кордону тощо), які б бажали 
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самі опікуватися дитиною, усиновлення дитини чи взят¬тя її на виховання у 

прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу. 

 

ВИСНОВКИ З І ПИТАНН : 

 

Відповідно до назви розділу IV Сімейного кодексу, до нього мали бути 

включені лише ті правові норми, які стосуються опіки та пі¬клування як 

засобів влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Опіка та піклування - це тимчасові правові інституції, а тому вони 

не припиняють і не зменшують обсягу тих прав, які уже має дитина, і не 

перешкоджають виникненню певних прав у майбутньому. Опікун та 

піклувальник одержують статус законного представ¬ника дитини 

 

 

ІІ  ПОР ДОК ЗДІЙСНЕНН  ПАТРОНАТУ 

 

Інститут патронату був відновлений у главі 20 СК, однак досі 

залишається нереалізованим, тому що не одержав фінансової та організаційної 

підтримки. Міністерство юстиції України, не оцінивши його цінності та 

простоти, навіть про-понувало виключити його з Кодексу. На момент 

прийняття Сімейного кодексу панувала думка про без¬відплатність опіки та 

піклування, патронатному ж вихователю мала виплачуватися відповідна 

грошова сума. Тому у його відновленні на той момент був певний сенс. Чи 

втрачений він сьогодні? На мою дум¬ку, ні. 

Відповідно до статті 252 СК "Договір про патронат", орган опіки та 

піклування укладає договір з особою, яка бажає взяти на виховання у свою 

сім'ю дитину, позбавлену батьківського піклування, за яким вона бере дитину у 

свою сім'ю до досягнення нею повноліття. 

Прийомна  сім’я. Законом України від 13 січня 2005 р. "Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклуван¬ня" було передбачено подальше 

заохочення та підтримку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

У статті 256-1 СК прийомною названа "сім'я, яка добровільно взя¬ла на себе 

виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей". 

 

Дитячий будинок сімеиного типу  Від прийомної сім'ї дитячий будинок 

сімейного типу відрізняється двома ознаками: 

1) кількість дітей, взятих на виховання, не може бути меншою ніж п'ять; 

2) особи, які взяли дітей на виховання, названі батьками-вихователями 

Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу були названі гібридними 

інститутами, оскільки не мають серйозних відмінностей між собою. 

Спільними рисами є: 

1. Статус прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу 

надається за рішенням органу опіки та иіклування. 
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2. Прийомними батьками або батьками - вихователями може бути 

насамперед подружжя. У статтях 256-2 та 256-5 СК зазначено, що ними може 

бути також окрема особа, яка не перебуває у шлюбі. 

3. Прийомні батьки та батьки-вихователі мають ті ж обов'язки і права 

щодо виховання дитини, як і рідні батьки. Вони не мають права змінювати 

прізвище та ім'я дитини. Між прийомними та рідними батьками, якщо вони не 

позбав¬лені батьківських прав, можуть виникнути конфлікти та проблеми, 

пов'язані з визначенням пріоритетності їхніх прав щодо дитини. 

4. Прийомні батьки та батьки - вихователі є законними 

представ¬никами дитини у всіх сферах відносин і діють без спеціального на те 

повноваження. Це означає, що рідні батьки мають бути позбавлені статусу 

законних представників дитини, адже такий "солідаритет" є не лише 

небажаним, а й недопустимим. 

5. Обов'язок щодо утримання дитини вони здійснюють за рахунок 

коштів, виділених їм із бюджету. 

6. Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу є місцем 

тимчасового влаштування дитини - до повноліття або до закінчення навчання 

після досягнення повноліття. 

7. Між дітьми та прийомними батьками чи батьками-вихователями не 

встановлюються юридичні сімейні чи цивільні відносини, оскільки діти не є 

сторонами у договорі. Діти після закінчення терміну дії до¬говору не 

набувають права на житло, у якому вони проживали. 

Між ними можуть виникнути і зберегтися на все життя близькі сто¬сунки, 

започатковані й утверджені фактом спільного проживання. 

8. Права та обов'язки прийомних батьків та батьків-вихователів 

ви¬значаються за договором між ними та органом опіки та піклування. 

9. Надання дітям притулку у прийомній сім'ї чи дитячому будинку 

сімейного типу не припиняє батьківських прав щодо дитини з боку кровних 

матері та батька, а також родичів за походженням. Однак співвідношення прав 

кровних батьків і батьків-вихователів законом не врегульовано. Кому із них 

слід би надати перевагу?  

Спільні риси. Висловлена  думка про те, що рідні батьки повинні мати 

пріоритетні права. Однак слід брати до уваги, що прийомні батьки та батьки-

вихователі тримають у себе чужих дітей на законній підставі, тому "перша 

скрипка" у виховному процесі має все ж належати їм. 

10  Новоутворену спільність - безпритульні діти та ті особи, які 

виконують щодо них обов'язки батьків, - можна назвати сім'єю лише в 

емоційно-психологічному сенсі. Підстав Для цього дві: визначена наперед 

строковість юридичних відносин "та їх оплатний договірний характер. 

Така велика кількість спільних рис не давала, на мою думку, під¬став для 

виділення у Сімейному кодексі двох окремих глав. Та і по¬міщення їх у 

структуру цього Кодексу не викликалося нагальними потребами, адже ці дві 

форми сімейного, можливо, точніше було б - домашнього виховання дітей-

сиріт уже були врегульовані Поста¬новами Кабінету Міністрів України. 
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Спільні  проблеми  Хоча претенденти на прийняття на виховання дитини 

- сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, проходять певний 

відбір та навчання, не можна га-рантувати, що зі своїми новими обов'язками 

(господарсько-побутовими, педагогічними, психологічними) вони можуть 

справитися. 

Не можна гарантувати також того, що, ставши законними 

пред¬ставниками дитини, вони управлятимуть її майном не в своїх інтер¬есах. 

Надходить сумна інформація про окремі випадки продажу бу¬динків, квартир, 

на які діти мали право, невиправданого витрачання їхніх пенсій та інших 

виплат. Є уже перші підстави для того, щоби стверджувати, що прийняття до 

себе чужих дітей і одержання від дер¬жави відповідного фінансування було 

зроблено деким з основною метою - забезпечити виживання для себе та своїх 

рідних дітей. Але ці поодинокі випадки не можуть, звісно ж, охаяти ні саму 

ідею, ні тих, хто щиро докладає максимум зусиль, щоби дитина - си¬рота мала 

світліше майбутнє. Не можна гарантувати й того, що сама дитина приживеться 

у но¬вій сім'ї, адже часто вона має дуже великий багаж негативного жит¬тєвого 

досвіду.  

 

 

ВИСНОВКИ З ІІ  ПИТАНН : 

 

Відповідно до статті 252 СК "Договір про патронат", орган опіки та 

піклування укладає договір з особою, яка бажає взяти на виховання у свою 

сім'ю дитину, позбавлену батьківського піклування, за яким вона бере дитину у 

свою сім'ю до досягнення нею повноліття. 

Висловлена  думка про те, що рідні батьки повинні мати пріоритетні 

права. Однак слід брати до уваги, що прийомні батьки та батьки-вихователі 

тримають у себе чужих дітей на законній підставі, тому "перша скрипка" у 

виховному процесі має все ж належати їм. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

          Отже, сьогодні ми з вами розглянули останню тему з курсу „Цивільне та 

сімейне право‖. Впродовж 2 годин ми приділили увагу поняттю, сутності опіки 

та піклування, особливостям здійснення патронату. Розглянули можливі 

підстави виникнення сім’ї. Детальніше ознайомилися із особливостями порядку 

здійснення патронату. 

 Навчилися орієнтуватися в чинному сімейному законодавстві щодо 

здійснення патронату; аналізувати юридичні факти, які є підставами його зміни 

та припинення; правильно застосовувати норми сімейного права до конкретних 

життєвих ситуацій. Маю надію, що цю тему і весь курс ви засвоїте добре, 
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оскільки в подальшому вам необхідно буде використовувати набуті знання на 

практиці. Дякую за увагу. У кого які є питання. Будь-ласка, слухаю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Назвіть поняття опіки. 

2. Назвіть поняття піклування. 

3. Що таке патронат? 

4. Охарактеризуйте дитячий будинок сімейного типу. 

5. Хто має право на опіку? 

6. Хто може бути опікуном? 

7.Який порядок здійснення патронату? 

 

 

 


